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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN Ljubljana, 6.12.1988 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE  Letnik XIV, štev. 37 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE Cena 400 din 

SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
19. decembra 1988 

Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije, ki bo 
v ponedeljek, 19. decembra 1988, bo razglasitev izida nado- 
mestnih volitev člana Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije in objava sestave Predsedstva republike. Podana bo 
tudi slovesna izjava člana Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije. 

PRELOŽITEV SEJ ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora, ki so bile sklicane za sredo, 14. decembra 1988, 
predsedniki zborov prelagajo na ponedeljek, 19. decembra 
1988. 

Dnevni red sej zborov pa je razširjen še z obravnavo aktov 

iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali še: 
- osnutek zakona o temeljih davčnega sistema. 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala še: 
- osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 

o določitvi sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja 
Jugoslavije za leto 1988; 

- osnutek zakona o dopolnitvah zakona o kritju tečajnih 
razlik iz določenih zunanjih Kreditov; 

- osnutek odloka o predračunu prihodkov in odhodkov 
/ tečajnih razlik iz naslova določenih zunanjih kreditov za leto 

1989; 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o pogojih in načinu za zagotavljanje in uporabo sredstev za 
kritje tečajnih razlik, obresti in drugih stroškov, nastalih iz 
naslova uvoza nafte in naftnih derivatov od leta 1980 in 
o kritju tečajnih razlik za jugoslovanski naftovod; 

- osnutek odloka o predračunu sredstev za leto 1989 za 
kritje tečajnih razlik, obresti in drugih stroškov, nastalih iz 
naslova uvoza nafte in naftnih derivatov od leta 1980 in 
o kritju tečajnih razlik za jugoslovanski naftovod. 
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Gradiva za seje zborov Skupščine SR Slovenije 19. 12. 1988 

OSNUTEK ZAKONA 
o temeljih davčnega sistema (ESA-593) 

OSNUTEK ZAKONA Str 1 

o tujih vlaganjih (ESA—565) str. 5 

OSNUTEK ZAKONA 
o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank 
republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (ESA-591) str. 9 

PROGRAM 
uporabe sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za leto 1989 
(ESA—616) str. 22 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije bo na 
seji 19. 12. 1988 obravnaval osnutek zakona o Jugoslo- 
vanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje. 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je omenjeni 
zakon predložil v enakem besedilu, kot je bilo objavljeno 
v Poročevalcu štev. 28 z dne 12. 10. 1988. Zato osnutka 
zakona ponovno ne objavljamo. 



Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala tudi: 

- osnutek zakona o tujih vlaganjih; 
- osnutek zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem 

monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih 
bank avtonomnih pokrajin. 

Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 
- osnutek zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno 

ekonomsko sodelovanje. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
22. novembra 1988 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali- 

- uvodno besedo predsednika Skupščine SR Slovenije'in 
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 
Mirana Potrča k soglasju Skupščine SR Slovenije k predloqu 
amandmajev k ustavi SFRJ 

- razpravo predsednika Republiške konference SZDL Slo- 
venije Jožeta Smoleta k soglasju Skupščine SR Slovenije 
k predlogu amandmajev k ustavi SFRJ 

- ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k poro- 
čilu o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter 
o delu drganov za notranje zadeve v letu 1987 in prvem 
polletju leta 1988, ki ga je podal podpredsednik Izvršnega 
sveta dr. Boris Frlec. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- predlog odloka o soglasju k amandmajem k ustavi SFRJ 
- stališča ob dajanju soglasja k amandmajem k ustavi 

SFRJ 
- sklepe ob dajanju soglasja k amandmajem k ustavi SFRJ 
- predlog odloka o soglasju k ustavnemu zakonu za 

izvedbo amandmajev od IX do XLVII k ustavi SFRJ 
- sklep ob dajanju soglasja k ustavnemu zakonu za 

izvedbo amandmajev od IX do XLVII k ustavi SFRJ. 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi: 
- sklep ob obravnavi poročila o varnostnih razmerah in 

drugih notranjih zadevah ter o delu organov za notranje 
zadeve v letu 1987 in v prvem polletju leta 1988; 

- stališča, sklepe in priporočila ob obravnavi problematike 
iz dela pravosodnih organov v SR Sloveniji v letu 1987. 

Ob obravnavi pobude za sklenitev družbenega dogovora 
o zmanjšanju deleža sredstev za splošne družbene in skupne 
potrebe v narodnem dohodku, z osnutkom dogovora, sta 
Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela sklep, Družbeno- 
politični zbor pa je sprejel predloge in stališča. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- predlog za izdajo zakona o proračunu SR Slovenije za 

leto 1989 z osnutkom zakona; 
- sklep ob obravnavi poročila o uresničevanju politike 

pospeševanja regionalnega razvoja v SR Sloveniji v letu 1987, 
prvem polletju 1988 z oceno uresničevanja do konca leta 1988 
in v letu 1989; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij; Družbenopolitični zbor je ob 
obravnavi osnutka tega zakona sprejel stališča; 

- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o poteku usklajevanja nekaterih aktov; 

POPRAVEK 

V Poročevalcu štev. 34 z dne 8. 11. 1988 pri objavi 
Predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem varstvu (ESA-606) je v Prilogi na 
strani 79 v prvi koloni v 4. odstavku izpadlo nekaj bese- 
dila. Zato ta del besedila tokrat objavljamo. Bralcem pa 
se opravičujemo. 

Kot neustrezna se je pokazala tudi organiziranost samo- 
upravnih interesnih skupnosti na področju zdravstvenega var- 
stva. Petinšestdeset občinskih, devet medobčinskih, dve 
mestni in ena republiška zdravstvena skupnost, kolikor jih 
imamo v SR Sloveniji, vodijo v razdrobljenost odločanja in 
sredstev ter v neenotnost določenih vprašanj s področja 
zdravstvenega varstva. Te enotnosti po sedanji zakonski ure- 
ditvi ni mogla zgotoviti Zdravstvena skupnost Slovenije. 
Takšna razdrobljenost je tudi omogočala izražanje in uresni- 
čevanje mnogih tudi strokovno in ekonomsko neutemeljenih 
razvojnih teženj in razvoj zdravstvenih zmogljivosti, za katere 
niso bile zagotovljene potrebne materialne podlage. Mnoge 
občinske zdravstvene skupnosti glede na svoje gospodarske 
zmožnosti niso bile sposobne zagotavljati rizičnosti, česar 
tudi ni bilo mogoče povsem zadovoljivo razrešiti z različnimi 
sistemi solidarnosti. Kljub težnjam po čim bolj demokratič- 
nem pristopu pri odločanju o razvoju zdravstvenega varstva, 
je navedena razdrobljenost v organiziranju samoupravnih 
interesnih skupnosti privedla do tega, da so delavci in delovni 
ljudje, ki združujejo sredstva za zdravstveno varstvo, dejansko 
odločali le o njihovem manjšem deležu. 

Čedalje večja zahtevnost prebivalstva in njegova odvisnost 
od zdravstvenih storitev ter ekstenziven razvoj zdravstvenih 
zmogljivosti, sta zahtevala mnogo hitrejše povečevanje sred- 
stev za,vzdrževanje in ohranjanje sistema, kot je to omogočal 
ustvarjeni dohodek združenega dela oziroma družbeni proiz- 
vod. Zato so postajale finančno-materialne težave na 
področju zdravstvenega varstva čedalje večje. Razmere so se 
še posebej zaostrile v lanskem in letošnjem letu, ko nekriti 
odhodki zdravstvenih skupnosti dosegajo že 12 in tudi več 
odstotkov vrednosti celotnega programa. Neugodna finančna 
situacija ponekod že grozi, da bo prišlo do motenj ali celo 
ustavitev opravljanja dejavnosti v nekaterih zdravstvenih 
organizacijah in do otežkočenj pri uveljavljanju pravic upo- 

rabnikov. Tako je dobro zamišljen in široko solidarnostno 
zastavljen sistem zdravstvenega varstva postal do določene 
mere svoje nasprotje in grozi tudi z razpadom, če ne bo prišlo 
do potrebnih sprememb. Te spremembe pa bi naj temeljile na 
odpravi rešitev, ki so se pokazale kot neustrezne in ki so tudi 
omogočile nastanek krize, v kateri je trenutno zdravstveno 
varstvo na Slovenskem. 

Spremembe bi morale temeljiti na treh osnovnih usmeri- 
tvah. Te pa so zagotovitev takšnih odnosov, v katerih bo 
uzakonjena in tudi uresničena večja skrb in odgovornost 
občanov za lastno zdravje, določen odmik od popolne soli- 
darnosti pri uveljavljanju zahtev občanov po zdravstvenih 
storitvah oziroma prenašanje določenih obveznosti s tega 
področja tudi na osebno porabo (v sistemu dodatnega prosto- 
voljnega zavarovanja za določeni del programa) oziroma 
z neposredno svobodno menjavo dela in vzpostavitev družbe- 
noekonomskih odnosov, v katerih bo sistem zdravstvenega 
varstva obvladljiv skladno z razpoložljivimi materialnimi mož- 
nostmi in v katerem se bodo uveljavili tudi nekateri tržni 
odno,si._Ob teh spremembah pa je potrebno zagotoviti tudi 
v bodoče krepitev in uveljavljanje samoupravnih odnosov in 
s tem v zvezi pravice in dolžnosti delavcev, delovnih ljudi in 
občanov da o vprašanjih zdravstvenega varstva odločajo 
skladno z družbenimi in osebnimi interesi. Zato bi za odpravo 
sedanjega neugodnega stanja morali podvzeti ukrepe, s kate- 
rimi bi zagotovili, da se v samoupravni interesni skupnosti 
združujejo sredstva in uresničuje le »nacionalni« zagotovljeni 
program, ki bi ga uokvirili z ustreznimi normativi in standardi 
in za katerega bi glede na najširši družbeni interes po potrebi 
intervenirala tudi družbenopolitična skupnost. Za ostali del 
programa bi bilo potrebno najti druge vire in bi se v njihovo 
financiranje zdravstvena skupnost vključevala le z določenim 
deležem sredstev. To pogojuje uvedbo dodatnega prostovolj- 
nega zavarovanja ljudi za pravice, ki niso vitalnega značaja za 
zdravje posameznika ali prebivalstva in so pretežno v interesu 
posameznika. Ustrezno takšni naravnanosti je ob prizadeva- 
njih po večji učinkovitosti in uspešnosti sistema potrebno 
spremeniti organizacijo in način delovanja samoupravnih 
interesnih skupnosti tako, da bodo te bolj sposobne kot 
doslej opredeljevati in izražati najširše družbene interese na 
področju zdravstvenega varstva in se na ta način tudi 
ustrezno vključevati v družbeno upravljanje. 
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- sklep k osnutku zakona o supergaranciji federacije za 
obveznosti Ljubljanske banke — Združene banke Ljubljane, 
kot garanta za posojilo Evropske investicijske banke za delno 
financiranje graditve predora skozi Karavanke — II. faza; 

- sklep k osnutku zakona o supergaranciji federacije za 
obveznosti Združene banke Hrvatske, Zagreb, kot garanta za 
IV. posojilo Evropske investicijske banke za delno financira- 
nje graditve posameznih odsekov transjugoslovanske avto- 
mobilske ceste Bratstvo in enotnost: 

- sklep k osnutku zakona o supergaranciji federacije za 
obveznosti Združene Beogradske banke, Beograd, kot 
garanta za IV. posojilo Evropske investicijske banke za delno 
financiranje graditve posameznih odsekov transjugoslovan- 
ske avtomobilske ceste Bratstvo in enotnost; 

- sklep k osnutku zakona o supergaranciji federacije za 
obveznosti Stopanske banke - Združene banke Skopje, kot 
garanta za IV. posojilo Evropske investicijske banke za delno 
financiranje graditve posameznih odsekov transjugoslovan- 
ske avtomobilske ceste Bratstvo in enotnost: 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o globalnem sistemu trgovinskih preferenc 
med državami v razvoju, z aneksom I—IV; 

- sklep ob obravnavi letnega (1989), srednjeročnega 
(1989-1994) in dolgoročnega (1989-1999) programa organi- 
zacije velikih športnih tekmovanj v Jugoslaviji. 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi osnutek programa dela 
zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1989. 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi: 
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju članov Komi- 

teja za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito SR 
iSlovenije; dolžnosti člana komiteja so bili razrešeni Torte 

Anderlič, Božidar Gorjan in Edvard Pavčič, za člane komiteja 
pa so bili imenovani Ivan Hočevar, Bojan Polak in Jože 
Školč; 

- predlog odloka o imenovanju predsednika in članov 
Loterijskega sveta Loterije Slovenije; imenovani so bili: 

za predsednika: 
Janez Križmanc, 
za člane: 
Mimica Avsec, 
Ivan Fajdiga, 
Metoda Gorjan, 
Marjan Grošelj, 
Ernest Jazbinšek, 
Tomaž Jereb, 
Vinko Kmetič, 
Marko Kren, 
Ferdo Lužar, 

- predlog odloka o razrešitvi viceguvernerja Narodne 
banke Slovenije in namestnika guvernerja Narodne banke 
Slovenije ter o določitvi namestnika guvernerja Narodne 
banke Slovenije; dolžnosti viceguvernerja in namestnika 
guvernerja Narodne banke Slovenije je bil razrešen Mitja 
Gaspari, za namestnika guvernerja Narodne banke Slovenije 
pa je bil določen Andrej Rant. 

Janez Markoli, 
Vilijam Medved, 
Marjan Oblak, 
Ivan Peršak, 
Taras Poljanec, 
Aljoša Redžepovič, 
Stane Repar, 
Stanko Šalamon, 
Zora Tomič, 
Albin Vengust, 
Hubert Verdnik, 
Jože Zupane, 
Stanislav Žigon. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 
. : '   . .V. 

STALIŠČA 

Skupščina SR Slovenije ob dajanju soglasja k amandmajem k ustavi SFRJ 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne, 22. no- 
vembra 1988 ob dajanju soglasja 
k amandmajem k ustavi SFRJ, ki jih je 
sprejel Zvezni zbor Skupščine SFRJ, na 
seji dne 22. oktobra 1988, na podlagi 71. 
in 253. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednja 

STALIŠČA 
Ob soglasju k amandmajem k ustavi 

SFRJ Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da razume in bo uresničevala sprejete 
amandmaje k ustavi SFRJ na sledeči 
način: 

1. Glede velikih tehnično tehnoloških 
sistemov, o katerih se vse odločitve spre- 
jemajo s soglasjem skupščin v zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ bomo 
vztrajali: 

- da bodo delavci v OZD v teh siste- 
mih, pri pridobivanju dohodka in pri od- 
ločanju o ustvarjenem dohodku, v ena- 
kem družbenoekonomskem položaju kot 
delavci v gospodarstvu: 

- da se bodo skupni plani v teh siste- 
mih sprejemali sporazumno, na podlagi 
soglasja delavcev v OZD upoštevaje tudi 
potrebe in interese uporabnikov njihovih 
storitev v republikah in pokrajinah: 

- da zakoni o združevanju v skupnosti 
ne morejo posegati v pravice delavcev 
v OZD, da samostojno odločajo o svojem 
organiziranju ter o ustvarjanju in razpo- 
rejanju dohodka: 

- da zakoni ne smejo predpisovati ob- 
veznega združevanja sredstev OZD v teh 
skupnostih niti sredstev drugih OZD za 
finansiranje nalog, ki so določene 
v skupnih planih teh skupnosti. 

2. Da zvezni zakon pri izvrševanju nima 
prednosti pred republiškim zakonom. Le 
Ustavno sodišče Jugoslavije sme ugotav- 
ljati, ali je republiški zakon i/ nasprotju 
z zveznim. Dokler nasprotje ni ugotovlje- 
no in zakon ni spremenjen ali njegove 
določbe ne prenehajo veljati so organi, ki 

■izvršujejo zakone, dolžni postopati 
v skladu z njimi. Zvezni upravni organi 
niso pooblaščeni, da bi od republiških 
upravnih organov terjali, da morajo v pri- 
meru predpostavljenega nasprotja nepo- 
sredno izvrševati zvezni zakon. 

3. Da zvezni zakon, ki bo določal nače- 
la o ustanavljanju sodišč, ne more poseči 
v samostojno pristojnost republike, da 
s svojimi zakoni samostojno določa or- 
ganizacijo in pristojnosti svojih sodišč in 
javnih tožilstev. 

4. Da splošno pooblastilo v ustavi, po 
katerem ima javni tožilec pravico in dolž- 
nost dajati obvezno navodilo za delo niž- 
jemu javnemu tožilcu, kadar je to z usta- 
vo določeno pa tudi drugemu javnemu 
tožilcu, zadeva samo razmerja med javni- 
mi tožilci v republiki in ne daje te pravice 
tudi zveznemu javnemu tožilcu. 

Pooblastila zveznega javnega tožilca 
do republiških in pokrajinskih se torej ne 
spreminjajo. 

5. Da je strategija znanstveno-tehnolo- 

škega razvoja, ki jo sprejema Zbor repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ, po vse- 
bini in postopku določanja izraz skupne- 
ga interesa republik in pokrajin sestavni 
del skupne razvojne politike in da ta stra- 
tegija ne vključuje posebne strategije 
znanstvenega in posebne strategije teh- 
nološkega razvoja. 

6. Da medsebojno sodelovanje repu- 
blik in pokrajin pri uresničevanju medna- 
rodnega sodelovanja ter njihovo usklaje- 
vanje mednarodnega sodelovanja z orga- 
ni federacije ne more omejevati republi- 
ke, da v okviru sprejete zunanje pojitike 
Jugoslavije samostojno vzpostavlja stike 
in oblike sodelovanja s federalnimi eno- 
tami tujih držav in ne predpostavlja, da bi 
se republika morala za vzpostavljanje teh 
oblik sodelovanja medsebojno sporazu- 
mevati z drugimi republikami in avto- 
nomnima pokrajinama, niti ne predpo- 
stavlja, da bi se za sodelovanje z organi 
in organizacijami tujih držav ter z medna- 
rodnimi organizacijami morali dosegati 
predhodni dogovori ali soglasja zveznih 
organov. 

7. Da bomo, ko gre za pooblastila Zvez- 
nega izvršnega sveta in zveznih upravnih 
organov pri izvrševanju zveznih zakonov 
v Skupščini SR Slovenije posebej ocenje- 
vali uporabo tega pooblastila v vsakem 
posameznem primeru ter s stališči 
Skupščine SR Slovenije in razpravo 
v Skupščini SFRJ zagotavljali, da ta po- 
oblastila ne bodo nekorektno uporablje- 
na, vključno z zahtevo za ugotavljanje 
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odgovornosti in z zahtevo za razrešitev 
odgovornih oseb, ki bi tako ravnale. 

8. Da se v zvezi s financiranjem JLA: 
- morebitni drugi davki morajo predvi- 

deti v zakonu o temeljih davčnega siste- 
ma, ki ga sprejema Zbor republik in po- 
krajin; 

- ti drugi davki lahko predpišejo le, če 
namenski viri za financiranje funkcij fe- 
deracije v posameznem letu ne zagotav- 
ljajo tudi sredstev za JLA, ki se v tekočem 
letu ugotavljajo na podlagi odstotka, do- 
ločenega v srednjeročnem planu od 
uresničenega narodnega dohodka v letu, 
za katerega se predpisujejo in le do viši- 

ne, ki je določena v zveznem proračunu. 
Ti drugi davki se lahko predpišejo samo 
za posamezno leto, ne pa za daljše ob- 
dobje in se nehajo plačevati takoj, ko je 
upoštevaje uresničeni narodni dohodek 
v posameznem letu, dosežen delež repu- 
blike v okviru določenega razmerja 
v skupnem obsegu -sredstev za financira- 
nje funkcij federacije; 

- vse odločitve o sredstvih za JLA 
sprejemajo v ZRP in vsa sredstva za JLA 
določajo v okviru proračuna federacije. 

9. Da se določbe 2. točke 1. odstavka 
281. člena ustave SFRJ ne morejo upora- 
biti kot samostojna podlaga za izdajo 
zveznih zakonov. 

10: Da se bodo v zakonu o temeljih 
davčnega sistema viri, vrste, zavezanci in 
osnove določali samo za subjekte, ki 
opravljajo gospodarsko dejavnost oziro- 
ma za subjekte tržnega poslovanja, torej 
ne iz osebnega dohodka in za zavezance, 
ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti 
oziroma niso subjekti tržnega poslova- 
nja; federacija na tej podlagi nima po- 
oblastil za predpisovanje davčnih sto- 
peni. 

Vsi drugi elementi davčnega sistema in 
skupni temelji davčne politike, ki predpo- 
stavljajo temelje enotnega jugoslovan- 
skega trga se urejajo z dogovori republik 
in pokrajin. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob dajanju soglasja k amandmajem k ustavi SFRJ 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne 22. no- 
vembra 1988 ob dajanju soglasja 
k amandmajem k ustavi SFRJ, ki jih je 
sprejel Zvezni zbor Skupščine SFRJ na 
seji dne 22. oktobra 1988, na podlagi 71. 
in 253. člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije sprejela naslednji 
sklep 

Skupščina SR Slovenije predlaga, da 
se v Skupščini SFRJ kar najhitreje začne 
postopek za sprejem zveznega zakona, ki 
ga terja četrti odstavek 1. točke amand- 
maja XL. k ustavi SFRJ. Ta zakonodajni 

postopek naj se konča v roku, ki bo omo- 
gočil sprejem ustreznega republiškega 
zakona, predvidenega s tretjim odstav- 
kom amandmaja XL. in sicer tako, da se 
bodo na ustrezni zakonodajni podlagi 
lahko začele priprave na volitve delega- 
tov v Zvezni zbor Skupščine SFRJ v jese- 
ni leta 1989. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob dajanju soglasja k ustavnemu zakonu za izvedbo 
amandmajev od IX do XLVII k ustavi SFRJ 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne 22. no- 
vembra 1988, ob dajanju soglasja 
k ustavnemu zakonu za izvedbo amand- 
majev od IX do XLVII k ustavi SFRJ, ki 
ga je sprejel Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ na seji dne 22. oktobra 1988, na 

podlagi 71. in 253. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

sklep 
Skupščina SR Slovenije je ugotovila, 

da je ne glede na kratek rok za uskladitev 
zveznih zakonov z amandmaji k ustavi 

SFRJ, ki je določen v 10. členu ustavnega 
zakona za izvedbo amandmajev od IX do 
XL VII k ustavi SFRJ, potrebno vse zakone 
temeljito in strokovno pripraviti ter glav- 
ne rešitve predhodno preveriti v praksi in 
tako ustvariti solidno pravno podlago za 
uresničevanje reforme gospodarskega 
sistema. 

SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob sprejemu predloga odloka o soglasju k amandmajem k ustavi SFRJ 

Na podlagi stališč in razprav, obliko- 
vanih v postopku sprejemanja amand- 
majev k ustavi SFRJ, so Zbor združene- 
ga dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 
22. 11. 1988 ob sprejemu predloga odlo- 
ka o soglasju k amandmajem k ustavi 
SFRJ sprejeli naslednji 

sklep 
Zbor ugotavlja, da je potrebno v SR 

Sloveniji takoj pristopiti k organizaciji in 
pripravi dela za novo ustavo SR Slovenije 
in novo ustavo SFR Jugoslavije. 

Zbor sprejema obvestilo predsednika 
RK SZDL Slovenije, da bo Republiška 
konferenca SZDL pripravila izhodišče za 

novo ustavo. 
Zbor predlaga, da je v novo ustavo SR 

Slovenije potrebno vgraditi določbo o re- 
ferendumu kot načinu odločanja o spre- 
membi ustave SR Slovenije. 

Zbor meni, da bi bilo smotrno in prav, 
da se izhodišča za novo ustavo SR Slove- 
nije dajo na referendum. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob dajanju soglasja k amandmajem k ustavi SFRJ 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne 22. no- 
vembra 1988 ob dajanju soglasja 
k amandmajem k ustavi SFRJ, ki jih je 
sprejel Zvezni zbor Skupščine SFRJ na 
seji dne 22. oktobra 1988, na podlagi 71. 

in 253. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednji 

sklep 

Skupščina SR Slovenije predlaga, da 
se dopolni odlok o sestavi in nalogah 

Komisije za ustavna vprašanja Skupščine 
SR Slovenije z nalogo, da po potrebi in 
na pobudo delovnih teles Skupščine SR 
Slovenije in zborov ocenjuje, kako se 
v predlaganih zveznih zakonih, uresniču- 
jejo rešitve in usmeritve, vsebovane 
v amandmajih k ustavi SFRJ. 
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STALIŠČA, SKLEPI IN PRIPOROČILA 
Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora skupščine SR Slovenije ob 
obravnavi problematike iz dela pravosodnih organov v SR Sloveniji v letu 1987 ter 
v zvezi z Informacijo o politični delinkvenci in kaznivih ravnanjih s področja 
gospodarstva in cestnega prometa v letu 1987 

Zbor združenega dela in Družbenopo- 
litičnih zbor sta na sejah dne 22. novem- 
bra 1988 ob'obravnavi problematike iz 
dela pravosodnih organov v SR Sloveni- 
ji v letu 1987 ter v zvezi z Informacijo 
o politični delikvenci in kaznivih ravna- 
njih s področja gospodarstva in cestne- 
ga prometa v letu 1987 na podlagi 258., 
260. in 261. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije, sprejela naslednja 

STALIŠČA, SKLEPE 
IN PRIPOROČILA 

1. Zbora ugotavljata, da so redna so- 
dišča in javna tožilstva v SR Sloveniji 
v skladu z usmeritvami Skupščine SR 
Slovenije iz leta 1982, svoje naloge 
opravljal strokovno in kvalitetno. Obseg 
opravljenega dela se je ves čas poveče- 
val. Kljub stalnemu naraščanju pripada 
novih zadev v zadnjem obdobju pa se je 
na temeljnih sodiščih postopno zmanjša- 
lo število nerešenih zadev, zlasti najsta- 
rejših, medtem ko višja sodišča tekoče 
rešujejo vse zadeve. Skrajšali so se tudi 
postopki, izboljševala se je kvaliteta dela, 
kaznovalna politika pa je zakonita in pri- 
merna. 

Sodišča in javna tožilstva naj si priza- 
devajo za kvalitetno delo in odločanje, za 
še večji dvig strokovnosti in usposoblje- 
nosti nosilcev pravosodnih funkcij in 
drugih delavcev, kar bodo dosegla pred- 
vsem s stalnim usposabljanjem in izobra- 
ževanjem. Še naprej morajo zagotavljati 
ustrezno kaznovalno politiko, zmanjšati 
število nerešenih zadev in zagotoviti te- 
koče reševanje zlasti družbeno pomemb- 
nejših zadev. Na strokovnosti temelječa 
kadrovska politika mora biti podlaga za 
izbiro novih pravosodnih funkcionarjev, 
kakor tudi podlaga za njihovo ponovno 
izvolitev oziroma imenovanje. K nadaljnji 
krepitvi smaostojnosti in neodvisnosti 
sodišč morajo prispevati tudi dopolnila 
zvezne in republiške ustave, ki morajo 
zagotoviti doslednejše uveljavljanje od- 
govornosti za zakonito in strokovno delo 
ter odgovorno izpolnjevanje delovnih ob- 
veznosti. To mora prispevati k varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

2. Zbora ugotavljata, da je bila politika 
kazenskega pregona, kakor so jo v letu 
1987 izvajala javna tožilstva v SR Sloveni- 

ji, v skladu z ustavo in zakoni ter stališči, 
sklepi in priporočili Skupščine SR Slove- 
nije oziroma njenih delovnih teles, spre- 
jetimi v prejšnjih letih. Ta ugotovitev velja 
tudi za področje politične kriminalitete, 
za katero je v SR Sloveniji značilno 
majhnno število prijavljenih, obtoženih in 
obsojenih oseb, izvrševanje kaznivih de- 
janj v lažjih verbalnih oblikah, posamič- 
no, neorganizirano in brez povezanosti 
s tujino. 

Neargumentiranim trditvam nekaterih 
zveznih organov, da so javna tožilstva 

v SR Sloveniji z voluntaristično razlago 
suspendirala veljavne določbe 133. člena 
KZ SFRJ, da so načelo legalitete pri 
uvedbi kazenskega pregona zamenjala 
z oportuniteto in na ta način onemogoči- 
la enotno politiko kazenskega pregona 
ter enotno uporabo zveznega zakona pri 
pregonu politične kriminalitete, zbora ne 
moreta pritrditi. Javna tožilstva so pri 
pregonu politične kriminalitete, zlasti 
glede 133. člena KZ SFRJ, dosledno rav- 
nala po načelu legalitete, zagotavljala 
enotno uporabo zveznega zakona ter ka- 
zenskega pregona. 

3. Zbora dajeta podporo temeljnim iz- 
hodiščem, ki so jih izoblikovala javna to- 
žilstva v SR Sloveniji pri presojanju ute- 
meljenosti začasne prepovedi razširjanja 
tiskanih stvari. Objavljeni sestavek mora 
predstavljati kaznivo dejanje, podana pa 
mora biti tudi nevarnost hujših posledic, 
če razširjanja tiskanih stvari ne bi prepre- 
čili. 

Zbora posebej poudarjata, da vsako iz- 
ražanje različnih pogledov in kritičnost 
do razmer v družbi, ne predstavlja prepo- 
vedanega razloga, saj mnenjskega plura- 
lizma brez posebnih obeležij ob korektni 
interpretaciji, ni moč spraviti v kriminal- 
no cono. 

4. Zbora ugotavljata, da je bilo na po- 
dročju gospodarske kriminalitete število 
vseh ovadenih in obtoženih oseb za kaz- 
niva dejanja na škodo družbenega pre- 
moženja v letu 1987 manjše kot v letu 
prej. Zbora ugotavljata, da gre predvsem 
za enostavnejše oblike prilaščanja druž- 
benega premoženja. Inflacijskim razme- 
ram spremenjene vrendostne opredelitve 
v posameznih določilih zveznega in repu- 
bliškega kazenskega zakona koncem le- 
ta 1986 narekujejo, da javna tožilstva, 
tako kakor so v preteklosti, tudi v prihod- 
nje prilagodijo pregon spremenjenim 
predpisom. Zbora pa menita, da nekatere 
oblike ogrožanja družbene lastnine nare- 
kujejo javnim tožilstvom posebno anga- 
žiranost pri pregonu in prevenciji gospo- 
darske kriminalitete. 

5. Varnost javnega prometa je bila v le- 
tu 1987 ogrožena zaradi subjektivnih 
vzrokov, ki so v neprimerni hitrosti in 
drugih kršitvah cestno prometnih predpi- 
sov in zaradi objektivnih vzrokov, ki so 
v slabem vzdrževanju cest, iztrošenosti 
vozil in pomanjkljivi cestnoprometni sig- 
nalizaciji. 

Zbora menita, da je mogoče število 
prometnih nezgod zmanjšati le s širšim 
programom preventivnega delovanja, ki 
bo vseboval vse strokovne ukrepe, pro- 
pagando in vzgojne akcije, predvsem pa 
s posodobitvijo cest in cestno prometne 
Signalizacje. Zagotoviti je treba, da bodo 
vsi organi in organizacije, ki kakorkoli 
sodelujejo pri izvajanju ukrepov za var- 

nost v cestnem prometu, dosledno izva- 
jali svoje naloge. 

Dosledno je potrebno izvajati republi- 
ški program za zmanjšanje prometnih 
nezgod. Zbora zavezujeta Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in upravne orga- 
ne, da stalno spremljajo njegovo Izva- 
janje. 

6. Zbora ugotavljata, da niso bila uve- 
ljavljena stališča, izražena v kritični anali- 
zi delovanja političnega sistema sociali- 
stičnega samoupravljanja, ki bi zagotovi- 
la racionalizacijo dela sodišč združenega 
dela. Zbora se zavzemata za zmanjšanje 
stopenj v postopkih tako, da se v postop- 
kih, kjer so sedaj predvidene štiri stopnje 
za odločanje o sporih zagotovi dve stop- 
nji ter zagotovi tudi izredna pravna sred- 
stva. Zožiti bi bilo potrebno načelo brez- 
plačnosti postopkov pred sodišči združe- 
nega dela le na spore s področja delov- 
nih razmerij. 

Glede na nove rešitve v gospodarskem 
sistemu, zlasti v zakonu o podjetjih, o te- 
meljnih pravicah iz delovnih razmerij ter 
v zakonodaji, ki bo urejala lastninske od- 
nose, je potrebno proučiti položaj in vlo- 
go samoupravnih sodišč v sistemu. 

7. Na področju prekrškov, kljub velike- 
mu prizadevanju organov za prekrške za 
hitrejše in učinkovitejše reševanje zadev, 
zaskrbljuje dejstvo, da je število nereše- 
nih zadev in število zadev, v katerih je 
pregon zastaral, visoko. Posebno pozor- 
nost je potrebno posvetiti naraščanju 
prekrškov na področju varnosti cestnega 
prometa. Z okrepitvijo kontrole prometa 
in s poostrenim mandatnim kaznovanjem 
je treba prispevati k večji disciplini v cest- 
nem prometu ter preprečevati kršitve na 
tem področju, ki ogrožajo zdravje in živ- 
ljenje udeležencev v prometu in povzro- 
čajo veliko materialno škodo. 

Zaradi zagotovitve učinkovitejšega 
preganjanja kršitev predpisov je potreb- 
no zmanjšati število predpisov, ki vsebu- 
jejo določbe o prekrških ter opraviti celo- 
vito analizo izvajanja zakona o prekrških, 
zlasti z vidika ustreznosti njegovih mate- 
rialnopravnih in postopkovnih določb ter 
določene prekrške prenesti v mandatno 
kaznovanje. Analizo pripravi Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo. 

8. Zbora ugotavljata, da so javna pra- 
vobranilstva v SR Sloveniji s svojim delo- 
vanjem pomembno prispevala k varova- 
nju družbene lastnine. S tem v zvezi tudi 
podpira prizadevanja za spremembe in 
dopolnitve zakonodaje na področju pro- 
meta z zemljišči in drugimi nepremični- 
nami v smislu učinkovitejše vloge javnih 
pravobranilstev pri razreševanju proble- 
matike na tem področju. 

9. Zbora menita, da bi morali pravo- 
sodni, organi nadaljevati s prakso, da da- 
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jejo pobude in predloge skupščinam 
ustreznih družbenopolitičnih skupnosti 
ob spremembah obstoječe in nastajanju 
nove zakonodaje, zlasti s področja ka- 
zenskega prava in gospodarstva, zlasti 
v smeri odpravljanja normativizma. Po- 
bude in predlogi naj bodo taki, da bo 
represija omejena v nujno potrebne okvi- 
re. Pri tem mora biti temeljni cilj zaščita 
svoboščin in pravic posameznikov in ko- 
lektivov, v gospodarskem življenju pa je 
treba zagotoviti dovolj prostora za eko- 
nomsko prisilo in stimulacijo. Zavzemati 
se morajo tudi za modernizacijo in raci- 
onalizacijo sodnih postopkov, ob polnem 
spoštovanju pravic udeležencev v po- 
stopkih, a tudi ob ukrepih za preprečeva- 
nje zlorab procesnih pravic. 

10. Nadaljevati je treba z razvojem ra- 
čunalniško podprtih pravnih informacij- 
skih sistemov in vanj vključiti vse pravo- 
sodne organe. To je pomembno za še 
večjo kvaliteto dela, usklajanje sodne 
prakse na območju vse republike in ažu- 
riranje dela. Sodišča morajo okrepiti tudi 
oblike usklajevanja sodne prakse na 
skupnih sejah z Zveznim sodiščem, vr- 
hovnimi sodišči republik in avtonomnih 
pokrajin ter Vrhovnega vojaškega sodiš- 
ča. V okviru sprejetih dogovorov morajo 
nuditi vse oblike pomoči pravosodnim 

organom Kosova, za katere bodo ti sami 
šteli, da so potrebne. 

11. Delo pravosodnih organov je javno 
za stranke in družbo, razen v primerih, ko 
je javnost po zakonu izključena. Javnost 
dela je treba še okrepiti. Vendar pa to ne 
pomeni, da so dovoljeni poskusi vpliva- 
nja na rešitve v zadevah, ki še niso zaklju- 
čene. Pisanje o konkretnih zadevah 
v sredstvih javnega obveščanja ne sme 
prejudicirati odločitev sodišč. Treba je 
čuvati^ čast, ugled in osebno integriteto 
udeležencev v postopku. 

12. Za delo pravosodnih organov so 
izjemno pomembni kadrovski, materialni 
in finančni pogoji, ki jih zagotavljajo 
družbenopolitične skupnosti. Ti pogoji 
so v zadnjem času bistveno izboljšani. 
K temu je zlasti prispeval nov način finan- 
ciranja temeljnih pravosodnih organov. 
Družbenopolitične skupnosti pa morajo 
skrbeti za še hitrejšo zasedbo izpraznje- 
nih mest pravosodnih funkcionarjev z iz- 
kušenimi in sposobnimi pravniki, zlasti 
pri temeljnih pravosodnih organih ter za 
bistveno skrajšanje volilnih postopkov. 

Zbor občin je na seji istega dne spre- 
jel stališča, sklepe in priporočila k pro- 
blematiki iz dela pravosodnih organov 

v SR Sloveniji v letu 1987 v enakem 
besedilu kot Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor, z naslednjimi 
spremembami oziroma dopolnitvami: 

- V 5. točki je v prvem odstavku zadnji 
stavek spremenjen in dopolnjen tako, da 
glasi: 

»Preventivne akcije, ki so jih organi 
pravosodja izvajali, so v določeni meri 
prispevale k izboljšanju prometne varno- 
sti in so bile koristne, vendar pa zaradi 
njihovega manjšega vpliva niso mogle 
v celoti izboljšati stanja na področju cest- 
ne varnosti.« 

- V 5. točki je zadnji stavek drugega 
odstavka spremenjen in dopolnjen tako, 
da glasi: 

»Program naj sprejme Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, zavezuje pa naj 
vse upravne organe, pravosodne organe 
in organizacije, da izdelajo svoje pro- 
grame. « 

- V 6. točki je drugi odstavek spreme- 
njen in dopolnjen tako, da je besedilo »je 
potrebno proučiti položaj in vlogo samo- 
upravnih sodišč v sistemu« nadomešče- 
no z besedilom »je potrebno proučiti po- 
ložaj, mrežo ter racionalnost sedanjih sa- 
moupravnih sodišč v sistemu.« 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 

Družbenopolitični zbor je na seji 22. 
novembra 1988 ob obravnavi osnutka 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 
na podlagi 74. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

1. Zbor ugotavlja, da je predlagatelj 
ustrezno upošteval stališča izražena ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona o iz- 

vrševanju kazenskih sankcij ter da rešitve 
v osnutku sprememb in dopolnitev zako- 
na predstavljajo napredek k humanizaciji 
kazenskih sankcij. 

2. Glede sodnega varstva naj predlaga- 
telj pri oblikovanju predloga sprememb 
in dopolnitev zakona upošteva stališče, 
da je izključitev sodnega varstva zoper 
upravni akt izjema od pravila ter zato 
podpira varianto k 3. členu osnutku za- 
kona. 

Različna mnenja v zvezi z možnostjo 

zavrnitve izvršitve kazni, izrečene v po- 
stopku, ki je v nasprotju z določbo druge- 
ga odstavka 212. člena in drugega od- 
stavka 250. člena Ustave SRS, naj predla- 
gatelj posebej prouči ter argumente za in 
proti taki rešitvi posebej prikaže v obra- 
zložitvi predloga zakona. 

Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupšči- 
ne SR Slovenije, da prouči tudi vse druge 
predloge in mnenja delovnih teles ter 
razpravo v zboru ter jih ustrezno upošte- 
va pri pripravi predloga. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 22. novembra 1988 obravnavala os- 
nutek zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij in na podlagi 282. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije ob upošte- 
vanju stališč Družbenopolitičnega zbo- 
ra sprejela naslednji 

sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o izvrševanju kazen- 

skih sankcij se sprejme. 
2. Zbor združenega dela in Zbor občin 

ugotavljata, da je predlagatelj zakona pri 
pripravi zakonskega osnutka upošteval 
večino pomembnejših mnenj, predlogov 
in pripomb, ki so bile dane v Skupščini 
SR Slovenije in v drugih razpravah ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij. Kljub 
nekaterim novim, ustreznejšim rešitvam, 
ki jih vsebuje osnutek zakona, pa je treba 
posamezne določbe predloženega za- 
konskega akta do faze predloga zakona 
še proučiti glede na delegatske razprave 

o osnutku zakona. Pri tem je treba posve- 
titi posebno pozornost ustreznemu za- 
konskemu urejanju varstva pravic in kori- 
sti obsojencev. Sodno varstvo obsojen- 
cev zoper upravni akt, izdan na podlagi 
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, 
mora izhajati iz stališča, da je izključitev 
sodnega varstva zoper upravni akt izjema 
od pravila 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj upošteva stališča, mnenja, 
predloge in pripombe, dane v obravnavi 
osnutka zakona na sejah zborov in njiho- 
vih delovnih teles ter delovnih teles 
Skupščine SR Slovenije. 
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SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji v letu 1987, v prvem polletju 1988, z oceno uresničevanja do 
konca leta 1988 in v letu 1989. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega deia in Zbora občin, 
ob obravnavi poročila o uresničevanju 
politike pospeševanja skladnejšega re- 
gionalnega razvoja v SR Sloveniji v letu 
1987, v prvem polletju 1988, z oceno 
uresničevanja do konca leta 1988 in 
v letu 1989 dne 22. 11. 1988 sprejela na 
podlagi 260. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije naslednji 

SKLEP 
1. Skupščina SR Slovenije sprejema 

poročilo o uresničevanju politike pospe- 
ševanja skladnejšega regionalnega raz- 
voja v SR Sloveniji v letu 1987, v prvem 
polletju 1988, z oceno uresničevanja do 
konca leta 1988 in v letu 1989 skupaj 
z ugotovitvami in stališči Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da poročilo daje celovito oceno stanja 
manj razvitih območij ter opozarja na ne- 
katere probleme in neuresničene naloge, 
ki izhajajo iz planskih dokumentov posa- 
meznih nosilcev planiranja in iz resoluci- 
je o politiki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1988 na teh območjih. 
Glede na to, da je trend neugodnih gi- 
banj preteklega srednjeročnega obdobja 

na manj razvitih območjih zaustavljen ter 
da je v zadnjih dveh letih zabeležen spod- 
buden premik v razvojnih aktivnostih, naj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v so- 
delovanju z drugimi družbenimi dejavniki 
nadaljuje in pospeši dosedanje aktivno- 
sti, ki bodo postopno zmanjševale zao- 
stajanje v razvoju teh območij. 

Za hitrejši razvoj manj razvitih območij 
predstavljajo dodatno spodbudo dopol- 
nitve zakona o pospeševanju skladnejše- 
ga regionalnega razvoja v SR Sloveniji in 
povečana ugodnost v zvezi z izvajanjem 
obveznosti SR Slovenije do sklada fede- 
racije za investitorje, ki vlagajo lastna 
sredstva v gospodarske naložbe na manj 
razvitih območjih v SR Sloveniji. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije naj takoj 
zagotovi pripravo navodil, potrebnih za 
spremljanje in izpolnjevanje obveznosti 
zavezancev po zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zagotavljanju sred- 
stev in izpolnjevanju obveznosti SR Slo- 
venije za pospeševanje. razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Ko- 
sovo. 

Gospodarska zboranica Slovenije naj 
skupaj z medobčinskimi gospodarskimi 
zbornicami spodbudi pripravo in izvedbo 
kakovostnih razvojnih programov in pro- 

jektov, katerih uresničitev bo krepila ma- 
terialno podlago organizacij združenega 
dela na manj razvitih območjih in ustvar- 
jala takšne pogoje zaposlovanja mladih 
strokovnjakov, da bodo le-ti ostajali ozi- 
roma se vračali na manj razvita območja. 
Pri tem naj bodo v večji meri upoštevane 
komparativne prednosti, ki jih imajo ta 
območja v naravnih resursih in razpolož- 
ljivi delovni sili, ki morajo v večji meri 
postati razvojni dejavnik. 

Skupščina SR Slovenije poudarja, da 
je izboljšanje pogojev v gospodarski in- 
frastrukturi eden osnovnih pogojev za 
ohranitev poselitve na nekaterih območ- 
jih in za hitrejši gospodarski razvoj, zato 
priporoča samoupravnim interesnim 
skupnostim s področja materialne proiz- 
vodnje, zlasti samoupravnima interesni- 
ma skupnostima cestnega gospodarstva 
in PTT prometa, da zagotovijo vsaj delno 
nadoknaditev sedanjega zaostajanja. 

Skupščina SR Slovenije tudi ugotavlja, 
da se na področju družbenih dejavnosti 
dogovorjene naloge uresničujejo v pred- 
videnem obsegu, pri čemer se v zadnjem 
času pojavljajo problemi zaradi zamud 
pri zagotavljanju sredstev, kot posledica 
gospodarskih težav in omejitev v skupni 
porabi. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
i • 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
ZBOR OBČIN  

— Delegati nezadovoljni z odgovorom 

Skupina delegatov iz obči- 
ne Škofja Loka za Zbor občin 
in skupina delegatov za po- 
dročje gospodarstva 13. oko- 
liša občin Skupščine SR Slo- 
venije sta na svojem sestan- 
ku 23/9-1988 obravnavali tudi 
odgovor Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije v zve- 
zi z delegatskim vprašanjem 
glede odlagališča odpadkov 
Raskovec v Doleh. 

Skupini z odgovorom ne 
moreta biti zadovoljni in sicer 
iz naslednjih razlogov: 

1. Ker v nasprotju s 102. in 
104. členom ustave SRS 
(Uradni list SRS, št. 7/74) ter 
veljavnimi zakoni, ki so nave- 
deni v odgovoru, omogoča 
občini Idrija oziroma Komuna- 
li Idrija nadaljnje odlaganje 
odpadkov na neprimerno lo- 
kacijo in s tem povečevanje 
eksplozivne moči ekološke 
bombe na Raskovcu, saj ni bi- 
la doslej upoštevana dosled- 
no nobena upravičena zahte- 

va zborov občinske skupšči- 
ne škofja Loka. 

2. Iz odgovora sledi, da smo 
pravzaprav povsem nemočni 
če »onesnaževalec« ne poka- 
že dobre volje, da bo kaj storil 
za sanacijo stanja, ki ga je 
sam povzročil. 

3. Ne moremo razumeti, da 
je v občini Idrija nemogoče 
zbrati potrebna sredstva za 
sanacijo deponije in izgradnjo 
nove deponije v vrednosti cca 
1,10 mia din, saj bo škoda za- 
radi možnega onesnaževanja 
virov pitne vode veliko večja. 

4. V občini Škofja Loka smo 
sanirali smetišče v Žireh tako, 
da smo vsebino odpeljali na 
primernejšo mesto in vozimo 
smeti 40 km daleč na central- 
no deponijo, v občini Idrija pa 
očitno ni mogoče storiti ni- 
česar. 

5. Kljub več predlogom ob- 
čine niso odgovornim v občini 
Idrija naložene niti ustrezne 
meritve izcednih voda, čeprav 

je bil za to z naše strani po- 
sredovan pismen predlog pri- 
stojnim republiškim inšpek- 
cijam. 

Glede na dejstvo, da gre 
v primeru odlagališča Rasko- 
vec za veliko nevarnost za vi- 
re pitne vode, skupini predla- 
gata naslednje: 

1. Da se takoj prepove na- 
daljnje odlaganje odpadkov 
na sedanji lokaciji. Občina 
Idrija oziroma Komunalna or- 
ganizacija naj sklene pogod- 
bo z SGP Tehnik - TOZD Ko- 
munalne dejavnosti za odla- 
ganje komunalnih odpadkov 
na škofjeloški deponiji za čas, 
ko bo usposobljena nova lo- 
kacija. 

2. Pospeši naj se delo na 
pridobitvi nove lokacije in 
ustrezni sanaciji obstoječe lo- 
kacije. 

3. Sprejme se pobuda za 
spremembo zakonov, ki ure- 
jajo problematiko rabe pro- 
stora oziroma ravnanja z od- 
padki (sedanjih ni mogoče 
učinkovito izvajati). 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je posredoval na- 
slednji odgovor: 

Pri utemeljitvi svojih predlo- 
gov skupina delegatov med 

drugim navaja, da kljub pred- 
logom občine Škofja Loka ni- 
so bile odgovornim v občini 
Idrija naložene meritve kako- 
vosti izcednih vod, čeprav je 
bil poslan ustrezni pismeni 
predlog pristojnim republi- 
škim inšpekcijskim službam. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je v odgovoru z dne 
12. 7.1988 že obširno pojasnil 
potek dogodkov in svoje ak- 
tivnosti v zvezi z odlagališ- 
čem odpadkov Raskovec, na 
dopolnilna vprašanja oziroma 
predloge pa daje naslednji 
odgovor: 

Ad 1. Republiški urbanistični 
inšpektorat je v skladu s svoji- 
mi pristojnostmi z dopisom št. 
350/D-63/85 z dne 13. 10. 1988 
zavezal Medobčinski inšpekto- 
rat - Urbanistično inšpekcijo 
Idrija, da ukrepa v skladu z 77. 
in 74. členom zakona o ureja- 
nju naselij in drugih posegov 
v prostor (Ur. I. SRS, št. 18/84). 
To pomeni zahtevo po ustavi- 
tvi odlaganja odpadkov in zah- 
tevo, da investitor v enem me- 
secu po izreku odločbe vloži 
prošnjo za lokacijsko dovolje- 
nje, ki je potrebno tudi za iz- 
vedbo kakršnih koli sanacij- 
skih posegov na odlagališču. 
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Urbanistična inšpekcija obči- 
ne Idrija je omenjeni ukrep iz- 
rekla s svojo odločbo dne 4. 
11. 1988. 

Z odločbo št. 324/B-43/85/ 
LK/MJ z dne 19. 6. 1988 pa je 
republiški vodnogospodarski 
inšpektor naložil Komunali 
Idrija začetek sanacijskih del 
na deponiji Raskovec. Po tej 
odločbi mora upravljalec odla- 
gališča do 15. 5.1989 pripraviti 
še nezasuti teren odlagališča 
za varno odlaganje, po 15. 5. 
1989 pa začeti s prestavitvijo 
odpadkov na pravilno priprav- 
ljen teren, pri čemer je treba 
izločiti posebne odpadke. Rok 
za končanje teh del je 31. 12. 
1990. 

Ponudba občine Škofja Lo- 
ka za začasno odlaganje ko- 
munalnih odpadkov občine 
Idrija na Škofjeloškem odlaga- 
lišču odpira realne možnosti 
za rešitev problematike odla- 
ganja odpadkov občine Idrija. 
Obenem ponuja za odlagališče 
Raskovec možnost za izvedbo 
ukrepov po 74. členu zakona 
o urejanju naselij in drugih po- 
segov v prostor. 

Prva ocena Komunale Idrija 
kaže, da bi bil prevoz komunal- 
nih odpadkov iz občine Idrija 
na škofjeloško odlagališče za 
170% dražji od sedanjega od- 
voza v Raskovec. Vendar po- 
nudba omogoča sanitarno in 
tehnično neoporečno odlaga- 
nje odpadkov in po drugi stra- 
ni vsaj začasno koncentracijo 
odlaganja, kar je sicer dolgo- 
ročni cilj ravnanja z odpadki 
v SR Sloveniji. Zato naj občina 
Idrija ponudbo stroškovno in 
organizacijsko v povezavi 
z občino Skofja Loka skrbno 
pretehta. 

Ad 2. Nova lokacija 
odlagališča 

Aktivnosti pri določitvi nove 
lokacije odlagališča komunal- 
nih odpadkov v občini Idrija so 
se pričele leta 1972, po letu 
1980 pa so se dela začela po- 
spešeno odvijati. Izvršni svet 
Skupščine občine Idrija je 5. 
marca 1985 sprejel program 
aktivnosti za sanacijo odlaga- 
lišča Raskovec in določitev no- 
ve lokacije sanitarnega odla- 
gališča. V nadaljevanju so na- 
vedene pomembnejše aktivno- 
sti za določitev nove lokacije 
v letu 1988. Nosilec aktivnosti 
je Komunala Idrija. 

- Na podlagi hidroloških os- 
nov je Komunalno podjetje Pi- 
ran februarja 1988 izdelalo 
tehnično dokumentacijo Loka- 
cije za urejeno sanitarno depo- 
nijo odpadkov (Raskovec, Lju- 
bevč, v Logu). 

- Komunalno podjetje Piran 
je 19. 2. 1988 izdelalo program 

za izdelavo ureditvenega načr- 
ta doline Ljubevščice. 

- Maja 1988 je bil izdelan 
delni geodetski posnetek doli- 
ne Ljubevščice. Preostali ge- 
odetski posnetek je v izdelavi. 

- 30. 8. 1988 je skupina SE- 
PO pri Inštitutu Jožef Štefan 
izdelala oceno primerjalnih lo- 
kacij odlagališč komunalnih 
odpadkov v občini Idrija. 
- 15. 10. 1988 je Raziskoval- 

na enota RZS Idrija izdelala 
idejni projekt Hidrološka pri- 
merjava predvidenih lokacij 
odlagališč komunalnih odpad- 
kov v Logu in Ljubevču. 

Sanacija odlagališča 
Raskovec 

Komunala Idrija je investitor 
sanacije odlagališča Raskovec 
in soodgovorni dejavnik za iz- 
vajanje plana aktivnosti za iz- 
vedbo sanacije tega odlagališ- 
ča, ki ga je sprejel Izvršni svet 
Skupščine občine Idrija dne 
15. 6. 1988. V skladu s tem 
programom je Komunala Idrija 
doslej izvedla naslednje: 

- uredila je pravni status 
zemljišča (19. 7. 1988), 

- pridobila oceno skupine 
SEPO o idejnem projektu sa- 
nacije (30. 8. 1988), 

- napeljala v Raskovec 
1500 m3 zasipnega materiala 
za sanacijo in za sprotno zasi- 
pavanje (zadošča za čas preko 
zime), 

- posekala in odkrila teren 
odlagališča za pripravo nabitja 
glinastega tampona, 

- uredila ograjo in dovozno 
cesto, 

- dogovarjala se je v Kra- 
jevni skupnosti Žiri za odkop 
gline iz glinokopa Račeva. KS 
Ziri bi morala Komunalo sez- 
naniti s pogoji do 24. 9. 1988. 
Rok je bil prestavljen na 13.10. 
1988, vendar pogoji doslej še 
niso bili predloženi. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije sodi, da dinamika 
pripravljalnih del pri iskanju 
nove lokacije ni zadovoljiva. 
Občina Idrija mora preskrbeti 
sredstva in kadre, da bo inve- 
stitor hitreje izvajal dela pred- 
vsem pri iskanju nove lokacije 
kakor tudi pri sanaciji odlagali- 
ča Raskovec. 
Ad 3. Zasnova programa dela 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za leto 1989 vsebuje 
med drugim začetek postopka 
za pripravo in sprejemanje 
sprememb in dopolnitev zako- 
nov, ki urejajo rabo prostora in 
ravnanje z odpadki (zakon 
o urejanju prostora, zakon 
o urejanju naselij in drugih po- 
segov v prostor, zakon o ko- 
munalnih dejavnostih, zakon 
o ravnanju z odpadki). Roki za 
posamezne faze zakonodajne- 
ga postopka bodo določeni 

oziroma dogovorjeni po uve- 
ljavitvi amandmajev k Ustavi 
SR Slovenije. 
Meritve kakovosti voda 

Republiški vodnogospodar- 
ski inšpektorat je v zvezi z me- 
ritvami kakovosti vod pod od- 
lagališčem Raskovec doslej iz- 
dal dve odločbi: 

- z odločbo št. 324/B-43/85/ 
MM/MJ z dne 31. 3. 1987 je 
republiški vodnogospodarski 
inšpektor zahteval redne prei- 
skave kakovostnih sprememb 
izvirov pod odlagališčem in 
potoka Raskovec, in sicer štiri- 
krat letno; 

- z odločbo št. 324/B-43/85/ 
mag. LK/MS z dne 28. 7. 1987 

je zahteval, da vzorčevanje vo- 
da opravlja za to pooblaščena 
organizacija. 

Trditev v delegatskem vpra- 
šanju, da odgovornim v občini 
Idrija pristojne republiške in- 
špekcijske službe niso naložile 
meritev kakovosti izcednih 
vod, torej ni resnična. Kako- 
vost voda v treh izvirih pod od- 
lagališčem in v potoku Rasko- 
vec nadzira Kemijski inštitut 
Boris Kidrič v Ljubljani. Po 
mnenju Republiškega vodno- 
gospodarskega inšpektorata 
uveljavljeni način nadzora za- 
došča strokovnim zahtevam in 
daje ustrezen vpogled v stanje 
na terenu. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA  

- Od kod sredstva, ki bodo nadomestila 
vir za razvojni dinar? 

Skupina delegatov skupščine 
občine Slovenska Bistrica za 
delegiranje delegatov v Zbor 
združenega dela - področje 
gospodarstva Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 20. 
oktobra 1988 obravnavala os- 
nutek odloka o spremembi 
odloka o ciljih in nalogah 
skupne emisijske in denarne 
politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1988. 
V zvezi s tem zastavljamo na- 
slednje vprašanje: 

Kaj bo z virom za razvojni 
dinar, ki se sedaj dobiva iz 
obresti depozitov družbeno- 
političnih skupnosti, njihovih 
organov, organizacij in skla- 
dov v SR Sloveniji, če bo ta 
odlok sprejet oziroma katera 
sredstva bodo nadomestila 
vir za razvojni dinar? 

V zvezi z vprašanjem, kaj bo 
z virom za razvojni dinar, ki se 
zdaj oblikuje iz plačanih obre- 
sti na plasmaje depozitov 
družbenopolitičnih skupnosti, 
njihovih organov, organizacij 
in skladov v SR Sloveniji, če bo 
obravnavani odlok sprejet, Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 

ZBOR OBČIN 

nije daje naslednji odgovor: 
S sprejetjem sprememb in 

dopolnitev odloka (Uradni list 
SFRJ, št. 64/88) sta ukinjena 
obrestovanje in revalorizacija 
obresti pri bankah na depozite 
DPS, njihovih organov, organi- 
zacij in skladov ter sredstev, ki 
se po posebnem zveznem za- 
konu štejejo za presežke pri- 
hodkov SIS družbenih dejav- 
nosti, razen sredstev porabe 
delovnih skupnosti ter orga- 
nov, organizacij in skladov. 

Navedena sprememba odlo- 
ka ne vpliva na oblikovanje 
sredstev za t. i. razvojni dinar, 
saj so sredstva družbenopoli- 
tičnih skupnosti na podlagi 
ustave SFRJ in SR Slovenije 
ter Odloka o prenosu denarnih 
sredstev družbenopolitičnih 
skupnosti v depozit pri Narod- 
ni banki Slovenije (Ur. I. SRS, 
št. 21/86 - prečiščeno besedi- 
lo in 24/88) deponirana pri Na- 
rodni banki Slovenije in ne pri 
poslovnih bankah. 

Na podlagi navedenega je 
mogoče ugotoviti, da se 
s spremembo odloka ne ukinja 
sedanji vir za t. i. razvojni 
dinar. 

- Prenos dinarjev čez državno mejo 
z maloobmejnimi prepustnicami 

Skupina delegatov iz obči- 
ne Nova Gorica za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije je po- 
sredovala naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Na osnovi Videmskega spo- 
razuma je določeno, da pri 
prehodu čez državno mejo 
lastniki maloobmejnih pro- 
pustnic lahko nesejo določen 

znesek dinarjev. Ugotavlja- 
mo, da nastajajo večji proble- 
mi pri izvajanju tega sporazu- 
ma zaradi togosti zvezne ad- 
ministracje pri prilagajanju vi- 
šine carinskih in valutnih olaj- 
šav, ki so določene v lirah 
(70.000 lir) in so te izražene 
v dinarjih v stalnem zaostan- 
ku. Na zasedanju skupne me- 
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šane komisije za izvajanje Vi- 
demskega sporazuma je bil 
zadnji dvig dogovorjen na 
znesek 12.000 din mesečno. 
V pogajalskih osnovah za le- 
tošnje zasedanje skupne me- 
šane komisije za izvajanje Vi- 
demskega sporazuma je bilo 
določeno, da bo jugoslovan- 
ska stran povišanje teh olaj- 
šav objavila kasneje. Kljub 
predologu vodje jugoslovan- 
ske delegacije v omenjeni 
mešani komisiji, ki ga je odo- 
brila tudi pristojna komisija 
Zveznega izvršnega sveta niti 
Zvezni sekretariat za zunanje 
zadeve, niti Zvezna carinska 
uprava še nista zaključila po- 
stopka, da bi sklep o novih 
carinskih in valutnih olajša- 
vah po Videmskem sporazu- 
mu v višini 50.000 din postal 
veljaven. 

Ugotavljamo, da je tudi zne- 
sek 50.000 din zaradi inflacije 
v odnosu do olajšav, ki so iz- 
ražene v lirah, prenizek. Po- 

stavljamo vprašanje, zakaj 
zvezni organi zavlačujejo po- 
stopek o določitvi valutne 
olajšave po Videmskem spo- 
razumu. Zahtevamo odgovor, 
kdaj bo ta zadeva rešena in 
postala veljavna. 

V zvezi z navedeno zahtevo 
daje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naslednji odgovor: 

Na XXXI. zasedanju SMK za 
izvajanje Videmskega spora- 
zuma, ki je bilo januarja letos 
v Zagrebu, je jugoslovanska 
stran prevzela obveznost, da 
bo v mesecu dni italijanski 
strani sporočila, kako visoke 
so nasproti v lirah določenim 
valutnim in carinskim olajša- 
vam v maloobmejnem oseb- 
nem prometu (70.000 lir) temu 
prilagojene valutne in carinske 
olajšave, izražene v dinarjih, ki 
so do tega zasedanja veljale 
v znesku 12.000 din. Jugoslo- 
vanska delegacija je pristojnim 
zveznim organom predlagala, 
da ta vsota za leto 1988 znaša 

50.000 din. To je bilo tudi 
v predlogu, ki je sestavni del 
poročila XXXI. zasedanja SMK 
in ga je odobrila pristojna ko- 
misija Zveznega izvršnega 
sveta. 

V izvedbenem postopku pa 
se niti Zvezni sekretariat za zu- 
nanje zadeve niti Zvezni sekre- 
tariat za finance niti Zvezna ca- 
rinska uprava niso šteli za pri- 
stojne, da uresničijo predlog 
in načelni sklep komisije ZIS. 

Na večkratno posredovanje 
predsednika jugoslovanske 
delegacije v omenjeni Stalni 
mešani Komisiji ter Republi- 
škega komiteja za mednarod- 
no sodelovanje je Zvezni izvrš- 
ni svet določil svoj organ, ki 
naj formalno odobri omenjeno 
višino carinskih in valutnih 
olajšav. V skladu s tem je od- 
bor ZlS-a za tekočo gospodar- 
sko politiko na seji 3. 11. 1988 
predlagano višino carinskih in 
valutnih olajšav po Videm- 
skem sporazumu, ki znaša 

50.000 din, odobril. O sklepu 
so obveščeni pristojni organi 
in ga bodo v najkrajšem času 
začeli izvajati. 

Koordinacijski odbor za 
spremljanje in usklajevanje de- 
la in nalog o uresničevanju 
Osimskih sporazumov je na 
13. seji 20. oktobra 1988 spre- 
jel stališče, da se v pogajalske 
osnove za prihodnje zasedanje 
SMK za izvajanje Videmskega 
sporazuma vključi predlog za 
enakovrednejšo vrednost olaj- 
šav v dinarjih in lirah ali pa 
predlog za spremembo spora- 
zuma v tem smislu, da bodo 
olajšave določene samo glede 
količine in vrste izdelkov, ki jih 
lahko imetniki prepustnic me- 
sečno iznašajo oz. vnašajo čez 
mejo. Vrednost tega blaga pa 
bi se določala po metodah, ki 
jih že uporablja carinska služ- 
ba, in bi bil na podlagi tega 
dovoljen tudi iznos tako dolo- 
čene višine dinarjev. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE NA DELEGATSKO VPRAŠANJE IN 
POBUDE DELEGATOV, DANE NA ZBORU 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DNE 25. OKTOBRA 1988 V ZVEZI 
S PARTICIPACIJO IN PROBLEMATIKO 
ZDRAVSTVA 

Na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 
25. 10. 1988 je delegat skupine delegatov za gospodarsko 
področje 38 okoliš, Maribor Pobrežje Friderik Ucman podal 
naslednjo pobudo: 

Delegati skupine delegatov za delegiranje v Zbor združe- 
nega dela in v Zbor občin Skupščine SR Slovenije smo se na 
svoji seji, 21. oktobra 1988 seznanili s stališčem Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije z dne 6. 9. 1988, glede ukinitve 
vseh participacij v zdravstvu, s katerim se nikakor ne morejo 
strinjati in zato pričakujemo, da nas boste delegati v zborih 
Skupščne SR Slovenije v naših razmišljanjih podprli, tako kot 
so to storili že delegati podravskih občin. 

Na zasedanju Skupščine SR Slovenije, dne 27. 9. 1988, smo 
delegati mariborske občine Pobrežje v Zboru zduženega dela 
in Zboru občine že četrtič v teh štirih letih dali pobudo za 
ukinitev vseh vrst participacij v zdravstvu in zahtevo po dru- 
gačnem financiranju zdravstva v naši republiki. 

Delovni ljudje Maribora so že prej, posebej pa še med 
stavkovnim gibanjem v juniju letošnjega leta zahtevali, da se 
spremeni Zakon o zdravstvenem varstvu v Sloveniji in naj se 
na tej osnovi ukinejo vse participacije v zdravstvu. Zato 
delovni ljudje občine Maribor Pobrežje zahtevamo, da k tem 
spemembam pristopimo takoj, ne pa da čakamo na 31. 12. 
1988. 

Zdravje delovnih ljudi v Sloveniji se slabša, to so ugotovitve 
zdravstvenih ustanov po Sloveniji. Eden izmed razlogov za to 
so tudi drastično zvišane participacije v celotnem zdravstvu, 
posebej v zobozdravstvu. 

Takšno stanje v našem zdravstvu je posledica sklepov 
skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije, dne 23. 6. 1988, 

saj so delegati glasovali pod pritiskom strokovnih služb 
Zdravstvene skupnosti Slovenije in popolnoma neargumenti- 
ranih zahtev Republiškega komiteja za zdravstveno in soci- 
alno varstvo. 

Še vedno trdimo, da je prispevna stopnja za zdravstveno 
varstvo solidarnosti med zdravimi in bolnimi. Zato zahtevamo, 
da se ta stopnja takoj spremeni. Po podatkih, ki smo jih dobili 
od združenega zdravstva v Mariboru, bi se prispevna stopnja 
morala povišati približno za 0,30% do 0,35%. S tako zbranimi 
sredstvi pa bi lahko ukinili vse participacije v zdravstvu in tako 
nadomestiti izpad dohodka od zbranih participacij. 

Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo je 
v odgovoru na naše, menimo upravičene, zahteve po ukinitvi 
participacije, že leta 1986 odgovoril, da je uvedba participa- 
cije odigrala svojo funkcijo tako v ekonomskem kot v vzgoj- 
nem pomenu. Ugotavljajo, da so bila zbrana sredstva s partici- 
pacijo v letu 1985 1.986,6 tisoč din, kar je pomenilo 2,9 
odstotka vseh sredstev, ki so v okviru zdravstvene skupnosti 
namenjena financiranju zdravstvenih storitev. 

Ne strinjamo se s stališčem v odgovoru, da ima soudeležba 
občanov pri financiranju zdravstvenih storitev vzgojno usmer- 
jevalno vlogo. Ta naj bi se kazala v opozarjanju uporabnikov, 
da zdravstvene storitve niso zastonj, temveč imajo svojo ceno 
in posegajo v delitev ustvarjenega dohodka. Zato naj bi vpli- 
vala na ravnanje uporabnikov tako, da bi jih usmerjala k uve- 
ljavljanju bolj učinkovitih ter cenejših oblik zdravstvenega 
varstva. Navajajo tudi, da se je v času, ko je bila uvedena 
participacija, taka njena vloga potrdila. Trdimo, da se ta njena 
vloga ni potrdila, saj do danes ni potrdil njihove ocene še 
nihče, ki bi to po strokovni plati edino lahko storil. Tu mislimo 
na strokovne delavce v zdravstvu. Zdravniki v Sloveniji že 
dolgo opozarjajo na nesmisel tako visokih participacij v Slo- 
veniji, saj dajo njeni negativni učinki slutiti nepopravljive 
posledice za zdravje delovnih ljudi in občanov. 

V Mariboru smo nad predlaganimi ukrepi zaskrbljeni, saj 
menimo, da bodo bistveno poslabšali zdravstveno stanje 
varovancev in to svojo zaskrbljenost utemeljujemo z nasled- 
njimi ugotovitvami: 

- pričakovana življenjska doba se že nekaj let nazaj v Slo- 
veniji krajša; splošna umrljiivost pa je relativno visoka: 

- umrljivost dojenčkov se od leta 1984 zmerno dviguje in je 
bistveno višja od dežel z najnižjo umrljivostjo dojenčkov; 

- prehranjenost našega prebivalstva se zadnja leta slabša; 
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- osebna higiena varovancev upada. Ušivost in garje so 
domala že vsakodnevni pojav v različnih kolektivih otrok in 
odraslih; 

- vse večje izčrpavanje in eksistenčni problemi naših ljudi 
vodijo v vse številnejša duševna krizna stanja; 

- onesnaženost okolja, predvsem v Mariboru, katastro- 
falno narašča. Onesnaženost zraka je od vseh slovenskih 
mest v Mariboru največja, onesnaženost pitne vode v nekate- 
rih predelih mariborskih občin grozna; 

- ukinitev tako imenovanih »neracionalnih« posvetovalnic 
in ambulant je strašna in grozotna zmaga administracije nad 
humanostjo. Prav tistim ljudem, ki jim gre zdravstveno zaradi 
oddaljenosti od centrov že tako najslabše, bomo ukinjali 
primarno zdravstveno varstvo. Pri tem v Mariboru še velja, da 
so prav te ambulante v obmejnem predelu ter v goratem 
predelu Pohorja in Kozjaka. Prav tam pa po vseh naših druž- 
benih usmeritvah želimo zadržati čimveč ljudi. 

Republiški izvršni svet v programu ukrepov za razvoj svo- 
bodne menjave dela na področju družbenih dejavnosti v SR 
Sloveniji navaja, da bo v sistemu zdravstvenega varstva 
ustrezneje opredeljena vloga participacije s poudarjenim eko- 
nomskim pomenom. V zakonu o zdravstvenem varstvu bo 
ustrezno spremenjen krog upravičencev do oprostitve. Pri 
tem pa bo upošteval predvsem socialno najbolj ogrožene 
kategorije uporabnikov. Pa tudi krog upravičencev do opro- 
stitve plačila participacij naj bi bil temeljito skrčen. 

S povečanjem doplačila uporabnikov za opravljene zdrav- 
stvene storitve bi naj bilo v letošnjem letu po ocenah zbranih 
18.439,4 milijonov din, kar naj bi poleg drugih ukrepov pripo- 
moglo k boljšim gmotnim razmeram v zdravstvenem varstvu. 

Nadalje IS navaja, da so bili navedene ukrepe prisiljeni 
sprejeti zato, ker je dovoljeno povečanje izvirnih prihodkov 
zdravstvenih skupnosti v naši republiki v letošnjem letu 127%. 

Na osnovi teh predpisov bo zdravstvenim skupnostim letos 
zmanjkalo 117 milijard dinarjev za financiranje programov na 
doseženi ravni in v obsegu iz lanskega leta. 

Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo navaja 
še podatke o zbranih sredstvih participacije v letu 1986, ki 
znašajo 3.358.479 tisoč din, kar je 1,6 odstotka, v letu 1987 pa 
7,513.000 tisoč din, kar je 1,5 odstotkov vseh sredstev. 

Na vse zgoraj navedeno Republiški komite za zdravstveno 
in socialno varstvo ocenjuje, da ni mogoče sprejeti pobude za 
odpravo vseh participacij v zdravstvu, ki jo dajemo delovni 
ljudje občine Maribor Pobrežje. 

Opozarjajo pa nas, da bo postopek za sprejem zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem var- 
stvu, ki bo urejal tudi vprašanje participacije, potekal v treh 
fazah in bomo delagati lahko dali pripombe k opredlitvi teh 
vprašanj. 

Z odgovorom Republiškega komiteja za zdravstveno in 
socialno varstvo pri IS Slovenije nismo in ne smemo biti 
zadovoljni. Moti nas izredna togost pri reševanju problema 
financiranja zdravstva v naši republiki. IS Slovenije v pro- 
gramu za razvoj ukrepov za svobodno menjavo dela na 
področju družbenih dejavnosti v SR Sloveniji, zelo malo 
navaja, kako si zamišlja, oziroma predvideva racionalizacijo in 
iskanje rezerv znotraj zdravstva. 

Najlažje je pritiskati na uporabnike zdravstvenih storitev. Iz 
nas poskušajo iztisniti še zadnja finančna sredstva, saj vedo, 
da se človek ne more odpovedati zdravstvenim storitvam. 
Vendar se sprašujemo, ali ne vidijo vseh tistih bolnih ljudi, ki 
jim participacija za zdravstvene usluge pomeni finančni 
polom. 

Participacije za zdravstvene storitve je po sedanjih predpi- 
sih oproščenih približno 40% prebivalstva. Med njimi so tudi 
vsi tisti, ki jih uvrščajo v krog oproščenih po socialnih merilih, 
ki pa so nedostojna naše socialistične družbe in so jih sedanje 
razmere že kdaj prehitele. Ti ljudje živijo na robu eksistenč- 
nega minimuma. 

Te naše ugotovitve so potrdili udeleženci kontaktne radij- 
ske oddaje »Studio ob sedemnajstih«, dne 14. 9. 1988. Pri- 
šotni so bili dr. Dinko Leskovšek - predsednik Republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, dr. Košir, dr. 
Česen in predstavnik republiškega sveta zveze sindikatov 
Slovenije. Njihove ugotovitve so bile: 

- participacija zdravstva ne bo rešila, to je demagogija 
- poiskati je sistemske vire za financiranje zdravstva 
- participacija ni vzgojni moment, 

- izgub v zdravstvu participacija ne bo rešila, 
- v zdravstvu ne zmanjšujejo števila zaposlenih, 
- če iščemo pravilno družbo ni socialnosti brez ekonomske 

učinkovitosti. Če te ni, je njen pritisk na socialnosti. Na 
zapadu so to začeli reševati že leta 1973, 

- ne moremo obdržati nivoja zdravstvenih storitev ob pre- 
dimenzionirani zdravstveni mreži, 

- medicinska etika in ekonomska logika ne gresta skupaj, 
- v zdravstvu odločajo o življenju in smrti, 
- socialnosti ne bomo rešili verbalno, kot želimo in delamo 

pri nas, 
- nacionalnih zdravstvenih programov sploh nimamo, 

živimo iz rok v usta, 
- naši ljudje že živijo na robu socialnega minimuma, 
- imeti moramo najprej stabilen socialni program, šele 

nato zdravstveni program, 
- v zdravstveni skupnosti Slovenije so naredili prevelik 

korak in pri tem so padli, 
- samoupravni sporazum o izvajanju zdravstvenega var- 

stva spremeniti, 
- zobozdravstvo oz. kurativa v njem se lahko odloži, 
- upoštevati moramo dosledno program svetovne zdrav- 

stvene organizacije. 
Zopet ponavljamo, da je v socialistični domovini, kot je 

naša, največje bogastvo človek. Sprašujemo Izvršni svet Slo- 
venije, v čigavem interesu dela, ko gre za zdravstvo in soci- 
alno politiko. V interesu delavcev in občanov Slovenije, v pri- 
meru zdravstvenega in socialnega varstva prav gotovo ne. 
Izvršni svet se poslužuje »metode izčrpavanja« in nas hoče 
tako pripeljati do 31. 12. 1988, ko bodo ukrepi o tej višini 
participacije prenehali veljati. Pripravljajo pa prav gotovo že 
predloge za novo višjo participacijo v letu 1989. 

Naše zahteve obravnavajo popolnoma neprizadeto, odgo- 
vorni so suhoparni. Navajajo številke, ki ničesar ne povedo 
o stiskah tisočev bolnih ljudi njihovih svojcev po Sloveniji, ki 
nimajo več sredstev za preživljanje in so na robu človeka 
dostojnega življenja. 

Povedal vam bom samo en primer. V mariborski bolnišnici 
danes prosijo bolniki, ki nehajo z bolnišničnim zdravljenjem, 
da jim omogočimo obročno odplačevanje participacije. 
Mislim, da to dovolj pove. 

Pred temi dejstvi pa si vsi, ki odločajo o participaciji in 
financiranju zdravstva in socialnega varstva, v IS Slovenije, 
zatiskajo ušesa in zapirajo oči. 

Res pa je tudi, da bodo tisti, ki so vajeni za vsako ceno 
k zdravniku, v želji iztisniti bolniški stalež, to počeli tudi 
vnaprej, saj jim računica kaže, da se jim bolniška splača in 
bodo na »fušu« zaslužili najmanj dvakrat toliko, kot jim bodo 
odtegnili od plače za bolniško. Ti si s participacijo ne belijo 
glave danes in si je ne bodo tudi v prihodnje. Po drugi strani 
pa bodo tisti, ki se otepajo s problemi preživetja, priškrnili tudi 
stroške za zdravljenje in zdravniški pregled. 

Zato zahtevamo, da Izvršni svet Slovenije v okviru svojih 
pristojnosti takoj prične postopek za ugotavljanje upravičeno- 
sti vseh stroškov, ki nastajajo v zdravstvu. Pojasnijo naj nam 
tudi, kdaj bodo v Kliničnem centru v Ljubljani obvezni norma- 
tivi, ki veljajo za druge bolnišnice v Sloveniji. 

Kot vemo, razen odbora samoupravne delavske kontrole, 
v slovenskem zdravstvu ni organa, ki bi ga sestavljali uporab- 
niki in izvajalci, ki nadzorujejo delo izvajalcev. Taki organi so 
v Sloveniji nekoč že delovali. Tako imamo občutek, da se 
lahko trošijo sredstva v zdravstvu neomejeno, tudi neopravi- 
čeno. Vendar si tega nadzora, roko na srce, nekako ne upamo 
vršiti, čeprav gre za naša skupna sredstva, saj se zavedamo, 
da bomo slej kot prej kot uporabniki prepuščeni na milost in 
nemilost izvajalcem. 

Potrpljenje delovnih ljudi in občanov v Mariboru ima svoje 
meje, zatorej je bolje, da ukrepamo že danes, kot pa jutri, ko 
bo vse zamujeno. 2100 delavcev mariborske livarne, to je 
sredina, iz katere izhajam, pravi, da o našem zdravju ne bomo 
barantali, ne z Izvršnim svetom Slovenije ne z Republiškim 
komitejem za zdravstvo in socialno varstvo, ne z Zdravstveno 
skupnostjo Slovenije. O našem življenju in smrti oni ne 
morejo in ne smejo odločati, pa čeprav bi to radi. 

Delavci mariborske livarne dajemo pobudo za razrešitev 
funkcije predsednika Zdravstvene skupnosti Slovenije in 
predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in soci- 
alno varstvo, saj trdimo, da sta soodgovorna za skorajšnji 
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razpad zdravstvenega varstva v Sloveniji, kot v sredstvih jav- 
nega obveščanja trdijo ali trdita. 

V republiških organih nam sicer očitajo, da edino mi 
v občini Pobrežje imamo zahtevo po ukinitvi participacije 
v zdravstvu in da smo v SR Sloveniji osamljen primer. 

Menimo pa, da temu ni tako in če je naše prepričanje 
pravilno, pričakujemo tudi vašo podporo. 

Na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 
25. 10. 1988 je delegat skupine delegatov za gospodarsko 
področje Anton Praprotnik, 42. okoliš, Maribor Tezno podal 
naslednjo pobudo: 

V celoti podpiram razpravo delegatov iz občine Maribor 
Pobrežje. Ne glede na odgovor Izvršnega sveta Slovenije tudi 
naša skupina ponovno daje pobudo za ukinitev participacije 
v zdravstvu, kajti ocenjujemo, da je potrpežljivost ljudi na 
skrajni meji, zato vas prosim, da tehtno obravnavate in premi- 
slite o posredovanih pobudah po ukinitvi participacije 
v zdravstvu in se danes tej pobudi pridružite s tem, da z glaso- 
vanjem o njej prevzamete pobudo za svojo. Zakaj? Iz več 
razlogov, med njimi so tudi stališča oziroma odgovori Izvrš- 
nega sveta Slovenije na mojo razpravo na prejšnji seji Skupš- 
čine. 

V javnost je spuščena teza, da naj mariborsko gospodarstvo 
zagotovi ustrezne dohodke delavcev, se pravi s strokovnim 
delom in ustvarjenim prihodkom naj zagotovi ustrezno var- 
nost zaposlenim, s tem pa tudi možnost plačevanja participa- 
cije v zdravstvu. S tem se popolnoma strinjam, saj je to edina 
pot, ki vodi k razreševanju tudi drugih nakopičenih težav. 
Vendar se s to tezo hoče prikazati tudi nekaj drugega. 
Izključno odgovornost mariborskega gospodarstva za nastalo 
situacijo. Ne bom se spuščal v našo bližnjo preteklost oziroma 
v leto 1945 do danes. 

V svojih prizadevanjih smo ostali osamljeni, češ da podob- ■ 
nih težav v ostalih okoljih v Sloveniji ni. To me čudi in 
preseneča hkrati. Ali imamo dvojna merila in se bomo morali 
delegati ostro spopasti z odnosi v Mariboru in bomo terjali 
odgovornost za nizke pokojnine tekstilnih delavk, kovinarjev 
in drugih, odgovornost za odliv akumulacije itd. Ob tem pa ne 
vem, kako so razrešene težave v gospodarstvu, npr. Ljubljane 
oziroma delavcev Litostroja, Kartonažne tovarne, Termike, 
Delavske enotnosti, nekaterih celjskih organizacij, Mebla, 
Železarne Jesenic, Raven, Novega mesta itd. Predvidevam, da 
kljub težavam, ki so v navedenih organizacijah in številnih 
drugih, najnižji osebni dohodki omogočajo plačevaje partici- 
pacije, ne da bi se to odražalo na počutju in vzdušju ljudi. Ali 
se morda motim? Kaj pravi tistih 90.000 delavcev, ki so t. i. 
tehnološki višek? 

Morda se spomnite razprav v tem zboru ob obravnavi maj- 
skih ukrepov, predvsem na področju osebnih dohodkov in 
stališče Izvršnega sveta. Danes, 5 mesecev pozneje, spremi- 
njamo takrat zagovarjana delitvena razmerja. Ali ni to poduk 
za nas! Še posebej zato, ker mi v gospodarstvu nimamo 
možnosti uvesti participacije k našim prodanim proizvodom, 
kaj šele da bi upali na podporo Izvršnega sveta, če bi ta 
možnost obstajala. 

Vsota zbranega denarja s participacijo je za posameznika 
ali skupino ljudi občudovanja vredna, še posebej če bi bila na 
posameznikovem računu, če pa gledamo % zbranih sredstev, 
je situacija drugačna. 1,5% zbranih sredstev, od katerih 
ostane polovica za namene; polovica pa se potroši za vzdrže- 
vanje pobiranja participacije, (opomba: to so uradni podatki) 
ni osnova za vztrajanje na participaciji. Pa še en laični poda- 
tek, če moj izračun ni napačen. Zbrana vsota oziroma predvi- 
dena vsota za 1988 18.439,4 milijona dinarjev pomeni 922 
delovnih mest, ob predpostavki, da stane 1 delovno mesto cca 
20 mio din, bruto seveda, (investicije niso vštete) 

Stroka, odnos zdravnik bolnik, odgovornost zdravnika pa 
tudi odgovornost bolnika sta popolnoma izgubila na veljavi. 
Nekaj je bilo o tem govora v 13. točki dnevnega reda in kam 
takšen odnos pelje. 

Vzgojni učinek? Koga vzgaja? Dvomim v to. Ljudi, ki potre- 
bujejo pomoč, ker jim je življenjskega pomena! Vzgajajo člo- 
veka, ki dobi srčno zaklopko, pa mora čez čas na servis, ta pa 
pomeni novo operacijo. Vzgaja morda ranjenega v nesreči? 
Ali smo prišli že do točke, ko brez denarna ni zdravja! Stri- 

njamo se, da je nujno potrebna večja skrb za lastno zdravje. 
Zdrava in kvalitetna prehrana vsekakor. Hrana je poceni, 

kvalitetna hrana je celo cenejša, osebni dohodki so tako 
visoki, da ni potrebe po sivi ekonomiji, zrak v urbanih naseljih 
je ekološko neoporečen, sploh jeseni in pozimi, prevozni 
stroški so nični v primerjavi z bogastvom, ki ga nudi pri- 
merstna narava, Cankarjev dom je dostopen vsakemu. Pa 
bodi dovolj. .. 

Tovarišice in tovariši delegati. Morda vam moj način raz- 
prave ni všeč, ironijo tudi sam zavračam, vendar razumite, 
mineva nas potrpljenje, zato vas pozivam, da se pridružite 
naši pobudi. 

Na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 
25. 10. 1988 je delegat skupine delegatov za gospodarsko 
področje Franc Gogala, 1. okoliš, Ljubljana Bežigrad podal 
naslednjo pobudo: 

Prvo kar je, dajem polno podporo pobudam delegatov iz 
Maribora. Moram pa vas na nekaj opozoriti bolj v praktični 
smeri in iz izkušenj. 

Res je, da je zdravstvo v trenutni težki situaciji in krizi, 
vendar smo tudi mi iz delovnih organizacij. Zjutraj moramo 
biti mi v službi ob 6. uri, v zdravstvu pa piše na vratih, začetek 
ob 7. uri, začnejo pa ob 9. uri. Malo se zamislimo, če bi delavci 
v združenem delu začeli hoditi v službo ob 9, uri namesto ob 
6. uri. 

Drugo. Veliko je krvodajalcev, vemo. da dajejo kri v humane 
razloge, da pomagajo človeku, vendar tudi vemo, če prebi- 
ramo uradne liste, da izvažamo zdravila, ki so sestavljena iz 
krvnih produktov. Krvodajalec pa, ki gre na operacijo, se mora 
predhodno dogovoriti, da bo dal pred operacijo ponovno kri, 
da bo sploh operiran. 

Naslednje. Medicinske sestre praktično nimajo več časa 
posvetiti se tistemu poklicu, za katerega so se štiri leta šolale, 
ampak morajo pisati listke, nas statistično obdelati in pobirati 
denar. 

Na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 
25. 10. 1988 je delegatka skupine delegatov za socialno- 
zdravstveno področje Alma Bernik, 4. okoliš, Jesenice, podala 
naslednjo pobudo: 

Spoštovani predsednik, spoštovane delegatke in delegati. 
Podpiram prizadevanja delegacije SRS, da se spremeni inter- 
ventni zakon, ki omejuje rast sredstev za splošno in skupno 
porabo na osnovi nominalnih sider, ki indeksno znaša 223%. 
O -tem podatku smo danes že slišali. En razlog je povedal že 
tovariš Marolt, to je dvig sredstev za indeksno rast bruto 
osebnih dohodkov iz 219 na 240. Drugi razlog pa je v zdrav- 
stvu in sicer ta, da rast cen zdravil in zdravstvenega materiala 
daleč presega nominalna sidra, ki indeksno omejujejo sred- 
stva na že prej omenjenih 223. 

V časopisu Delo od včeraj lahko pogledate, da je bil objav- 
ljen indeks o rasti cen zdravil 527. Sami lahko sklepate, da je 
ta indeks nemogoče stlačiti v prej omenjeni indeks 223. Pod- 
piram v celoti izjave in navedbe delegata iz Maribora in 
predhodnega delegata. Politika zdravstva se ne da spremi- 
njati čez noč. Kar bomo sedaj ob krizi napak •storili, bomo 
kasneje dolgo popravljali in obžalovali. 

Na enem izmed zborov skupščine, če se boste spomnili tisti, 
ki ste takrat bili na zasedanju, sem opozorila na problematiko 
v zdravstvu in sem tudi najavila, da se bodo zdravstveni 
delavci in bolniki še morali oglašati, če se delavci v združe- 
nem delu ne bodo zavzeli za svoje zdravje. Kot ste danes iz 
razprave, predvsem izčrpne razprave delegata iz Maribora 
razbrali, je resnično prišlo do tega, to se pravi nastopil je 
trenutek, ko bodo morali delavci spregovoriti in povedati, da 
na tak način ne morejo več skrbeti za svoje zdravje. 

Izvajalci zdravstvenega varstva so to že dolgo opozarjali, 
vendar kot je bilo izrečeno, povsod zaman, prišlo je do obrat- 
nih sklepov in zaključkov, to se pravi do takih, da je bila 
povečana participacija, ki sedaj ponekod ali pa že v mnogih 
okoljih, tam kjer je osebni dohodek nizek, že resno ogroža 
sam socialni status predvsem bolnika. Bolnik že tako dobi 
nekoliko nižji osebni dohodek, čeprav je bilo rečeno v prejš- 
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njih navedbah, da je skoraj stimulativno biti bolan. Seveda za 
tistega, ki hoče simulirati in hoče v tem času, ko je v bolniški, 
pridobiti druge dohodke, ne pa za tistega, ki je resnično bolan 
in se mora poslužiti tako osnovnega zdravstvenega varstva, 
kot specialističnega bolnišničnega, zdraviliškega do univerzi- 
tetnih zdravstvenih storitev. Ko obere vse te poti, verjemite, da 
mu od osebnega dohodka ničesar več ne ostane. 

Zelo mi je bilo všeč, ko je prej eden od delegatov rekel, da 
smo za to, da smo solidarni med seboj, da si pomagamo, to se 
pravi, da zdravi pomagamo bolanim, ker nikdar ne vemo, 
lahko nas že danes na poti domov doleti nesreča. 

Zaradi tega apeliram na vas delegate, da v svojih sredinah 
resno vzamete informacije na znanje. Upoštevati je treba ne 
nazadnje predloge, ki jih je danes Družbenopolitičnemu 
zboru posredoval Izvršni svet SR Slovenije, da je potrebno 
nekaj v zdravstvu storiti, to se pravi financirati zdravstveno 
varstvo, da bo odnos zdravnik bolnik ali pa obratno ponovno 
doživel tisti odnos, kakršen bi praktično moral biti, ne da se 
zdravnik znajde velikokrat v vlogi, ko ne ve ali bi bolnika 
napotil na nadaljnje zdravljenje ali bi mu dal, kot je bila 
karikatura v časopisu Delo, lahko samo 10. g »blaževega 
žegna«. 

Pobude in predlogi za ukinitev vseh participacij v zdravstvu 
so še zlasti pogosti po sprejetju Programa ukrepov v okviru 
Zdravstvene skupnosti Slovenije v juniju 1988. Sprejetje Pro- 
grama ukrepov je bilo potrebno zaradi naraščajočega razko- 
raka med razpložljivimi sredstvi v zdravstveni skupnosti in 
potrebnimi sredstvi za kritje stroškov programov zdravstve- 
nega varstva. Nekateri izmed ukrepov so se nanašali na 
začasno omejitev posameznih pravic uporabnikov in poveča- 
nje njihovih obveznosti do plačila participacije ob uveljavlja- 
niu teh pravic. Predvideno je bilč, da bi na tak način zbrali 
približno polovico vseh sredstev po programu ukrepov in 
s tem pomembno omilili neskladje med potrebami ter razpo- 
ložljivimi sredstvi zdravstvenih skupnosti. 

Hkrati s sprejetjem programa ukrepov je bilo dogovorjeno, 
da v Zdravstveni skupnosti Slovenije po teh mesecih analizi- 
rajo učinke sprejetih ukrepov ter ocenijo njihovo izvajanje in 
na tej osnovi odločajo o njihovi nadaljnji veljavnosti oziroma 
o potrebnih spremembah. Pri tem je potrebno upoštevati 
ocene finančnih in drugih posledic povečanih participacij in 
sprejeti odločitve glede nadaljnjega izvajanja teh ukrepov. 

Zdravstvena skupnost Slovenije je že izdala Informacijo 
o učinkih ukrepov, ki jih je sprejela skupščina Zdravstvene 
skupnosti Slovenije junija 1988. V tej informaciji je posebej 
podrobno ocenila ukrepe začasne omejitve pravic uporabni- 
kov do nekaterih zdravstvenih storitev in zvišanje obveznosti 
doplačil za zdravstvene storitve. Iz te informacije izhaja, da so 
bili doseženi pričakovani učinki ukrepov v zvezi s participa- 
cijo, predvsem glede višine zbranih sredstev. V obdobju julij- 
-september 1988 je bilo v SR Sloveniji s participacijo zbranih 
približno 7.000 mio din sredstev. Predvidoma bo tako celo- 
letni znesek zbranih sredstev participacije 3,7% celoletne 
vrednosti programa zdravstvenih storitev oziroma 3,1% celo- 
letne vrednosti programa zdravstvenih dejavnosti. Kako so 
učinkovali ukrepi povišanih participacij na ravnanje uporabni- 
kov in s tem vplivali na zdravstveno stanje prebivalstva, infor- 
macija ne daje natančnejših odgovorov zaradi kratkega časa 
veljavnosti ukrepov kot tudi potrebe po upoštevanju zdrav- 
stvenih, socioloških, psiholoških, ekonomskih in pravnih vidi- 
kih, odnosov občanov do vprašanj zdravstvenega varstva. 

Glede ugotovitev o kazalcih zdravstvenega stanja prebival- 
stva, ki so navedene v delegatski pobudi kot razlogi za ukini- 
tev participacij ugotavljamo, da kazalci o zdravstvenem stanju 
prebivalstva v SR Sloveniji, ki nam jih je posredoval Zavod za 
zdravstveno varstvo SR Slovenije, ne potrebujejo navedb: 

Leto Splošna Naravni Umrljivost 
umrljivost prirastek dojenčkov 

1981 9,7 5,4 13,1 
1982 10,2 4,8 14 0 
1983 10,7 3,4 13^9 
1984 10,4 3,1 139 
1985 10,1 3,1 13,0 
1986 9,7 3,2 11,9 
1987 9,8 3,0 11 1 

Nekatere od ugotovitev pa niso v neposredni zvezi s partici- 
pacijo (prehranjenost prebivalstva, osebna higiena, onesna- 
ženost okolja, eksistenčni problemi). 

Na podlagi podatkov Zavoda za zdravstveno varstvo SRS 
o gibanju kurativnih obiskov v 9 mesecih letošnjega leta 
v primerjavi z enakim obdobjem lani v regiji Maribor pa 
ugotavljamo, da je prisoten določen trend zmanjševanja šte- 
vila obiskov v nekaterih dejavnostih (splošno zobozdravstvo, 
dejavnost medicine dela, prometa in športa). 

Tudi iz informacije o učinkih ukrepov izhaja, da je prišlo do 
zmanjšanja obsega opravljenih storitev v nekaterih zdravstve- 
nih dejavnostih, kot je zobna protetika, reševalni prevozi, 
uporaba zdravil na recept, število obiskov pri zdravnikih 
v osnovni in specialistični dejavnosti, v nekaterih okoljih tudi 
do zmanjšanja obsega bolnišničnega zdravljenja. 

Glede opozoril, da povečane participacije za zdravstvene 
storitve odvračajo občane od nujnih storitev, je v informaciji 
ugotovitev, da ni bilo primerov, ko bi občani odklanjali ali ne 
zahtevali zdravstvenih storitev, ko bi bilo to nujno. Pač pa gre 
še za premajhno stopnjo obveščenosti uporabnikov o možno- 
sti za oprostitev participacije zaradi neugodnega gmotnega 
položaja; tako se je število občanov, ki so zaprosili zdrav- 
stvene skupnosti za oprostitev participacije, v tem času pod- 
vojilo. 

Kljub temu, da večina zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji 
meni, da je participacija nepogrešljiva v sistemu zdravstve- 
nega varstva, pa je zaradi povečane participacije v drugem 
polletju letos in zmanjšanja oprostitev za nekatere kategorije 
uporabnikov nujno treba uveljaviti določene spremembe 
sedanje ureditve participacije. Previsoka doplačila za posa- 
mezne zdravstvene storitve, kot so zobna protetika, zdravila, 
bolnišnično zdravljenje, bi bilo treba zmanjšati. Prav tako bi 
bilo treba ponovno uvesti olajšave .oziroma oprostitve plačila 
participacije pri uporabnikih, ki so jih bili že oproščeni. 

Zdravstvena skupnost Slovenije bo o ureditvi participacije 
v letu 1989 ob prenehanju veljavnosti Programa ukrepov 
sklepala na Skupščini 22. novembra 1988. Ob upoštevanju 
informacije o učinkih ukrepov, ki jih je skupščina Zdravstvene 
skupnosti Slovenije sprejela junija 1988, bo odločila o prene- 
hanju veljavnosti teh ukrepov oziroma o korekcijah glede 
participacij, njihove višine in oprostitve plačil participacij. 

Ob tem pa ni mogoče sprejeti zahtev po popolni ukinitvi 
vseh participacij za zdravstvene storitve. Kot je znano, vsi 
sistemi zdravstvenega varstva vključujejo participacijo kot 
usmerjevalni in vzgojni moment, ki spodbuja uporabnike 
k varčnejšemu in preudarnejšemu obnašanju, povečani odgo- 
vornosti ter skrbi za lastno zdravje. 

Razmeroma visok standard zdravstvenega varstva, ki smo 
ga dosegli v SR Sloveniji, namreč ni mogoče vzdrževati brez 
določene participacije k cenam zdravstvenih storitev iz 
naslova osebne porabe. Tudi usmeritve v zvezi z razvojnimi 
možnostmi družbenih dejavnosti in zadovoljevanjem potreb 
na področju družbenih dejavnosti, kot smo jih sprejeli v plan- 
skih dokumentih, nakazujejo postopno povečanje deleža 
osebne porabe pri zadovoljevanju skupnih potreb. 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je pri 
pripravi Predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah Zakona o zdravstvenem varstvu s tezami upošteval usme- 
ritve, da je treba uresničiti večjo skrb in odgovornost občanov 
za lastno zdravje, določen odmik od popolne solidarnosti pri 
uveljavljanju zahtev občanov po zdravstvenih storitvah kot 
tudi prenašanje določenih obveznosti na osebno porabo, 
predvsem s sistemom dodatnega zavarovanja za določen del 
programa zdravstvenega varstva kot tudi neposredno svo- 
bodno menjavo dela. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstve- 
nem varstvu s tezami ne opušča participacije. V 23. tezi 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravstvenem varstvu je določen zagotovljeni program 
zdravstveenga varstva in možnost, da Zdravstvena skupnost 
Slovenije določi prispevek uporabnikov k cenam zdravstvenih 
storitev. Obenem pa je določeno, za katere zdravstvene stori- 
tve ni mogoče določiti participacije. 

Višina participacije bo v določeni odvisnosti od obsega 
sredstev, ki jih bo potrebno zbrati na ta način, kot tudi od 
zahtevnosti in racionalnega obnašanja uporabnikov in izvajal- 
cev v zdravstvu ter od splošne in skupne porabe. 

12 poročevalec 



Glede zahteve v delegatski pobudi, da Izvršni svet SR Slove- 
nije pristopi k ugotavljanju upravičenosti stroškov v zdrav- 
stvu, uredi vprašanje normativov in predvidi ustrezen nadzor 
v zdravstvu, ugotavljamo, da so to odprta vprašanja sistema 
zdravstvenega varstva, ki jih poskušamo na ustrezen način 
urediti v spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem 
varstvu. Lahko ugotovimo, da je uveljavitev normativov in 
standardov predvidena že v Predlogu za izdajo Zakona o spre- 
membah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu 
s predlogom, ki ga predlagamo v sprejem po skrajšanem 
postopku in bi pričel veljati že 1. 1. 1989. Prav tako je predvi- 
dena ureditev standardov in normativov v 4. tezi osnutka 
zakona o zdravstvenem varstvu. 

V zvezi z vzpostavitvijo nadzora nad delom izvajalcev 
v zdravstvu soglašamo, da je bil le-ta dosedaj neučinkovit. 
V 46. tezi osnutka zakona o zdravstvenem varstvu je predvi- 
dena uvedba nadzora nad izvajanjem programa zdravstve- 
nega varstva in opravljanja zdravstvenih storitev. V ta namen 
naj bi Zdravstvena skupnost Slovenije imenovala skupino 
strokovnjakov, ki bi opravljala nadzor nad delom zdravstvenih 
organizacij in pravilnostjo obračunavanja zdravstvenih sto- 
ritev. 

V delegatskih pobudah so vsebovane še druge zahteve in 
predlogi, ki se nanašajo na pereče družbenoekonomske raz- 
mere v zdravstvu, na nujnost sistemskih sprememb s poseb- 
nim poudarkom na vprašanje nadzora v zdravstvu in upraviče- 
nosti stroškov zdravstva. Skupščina SR Slovenije je v zadnjem 
času že prejela nekatera gradiva (Informacija o problemih 
plačevanja stroškov zdravljenja bolnikov v Univerzitetnem 
kliničnem centru; Informacija v zvezi s problematiko družbe- 
nih dejavnosti s poudarkom na zdravstvu, ki jo je na seji 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 25. 10. 
1988 podal podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije dr. Boris Frlec), v katerih je vsebovana problematika 
zdravstva v SR Sloveniji s predlogi aktivnosti in ukrepov za 
razreševanje. 

Glede pobud delegata za gospodarsko področje 1. okoliš 
Ljubljana Bežigrad pa posredujemo naslednje mnenje: 

Delovni čas zdravstvenih delavcev je urejen z določili 
Zakona o zdravstvenem varstvu in zahteva zagotavljanje 
neprekinjenega zdravstvenega varstva. V zdravstvenih organi- 
zacijah, predvsem v zdravstvenih domovih poteka delo tako, 
da zdravniki ne opravljajo del in nalog le v ordinaciji, temveč 
imajo obeznosti v dežurni službi, na bolnikovem domu, oprav- 
ljajo nekatere obveznosti v krajevnih skupnostih in šolah, se 
strokovno izpopolnjujejo ipd. Z izvajanjem restriktivnih ukre- 
pov v zdravstvu se zmanjšuje obseg dela preko polnega 
delovnega časa, zato je potrebno del navedenih nalog opraviti 
tudi v rednem delovnem času, kar gre v posameznih primerih 
tudi na račun »ordinacijskega časa«. Če pa prihaja v posa- 
meznih okoljih do tega, da zdravnik v času, ko bi moral biti 
v ordinaciji in opravljati delo s pacienti, pa je ordinacija 
zaprta, je potrebno v takih primerih ukrepati tako, da se 
obvesti odgovorne delavce zdravstvenih organizacij. 

V zvezi z ugotovitvijo v delegatski pobudi, da »izvažamo 
zdravila, ki so sestavljena iz krvnih produktov« lahko zagoto- 
vimo, da trditve ne držijo. To zagotavlja tudi Zavod za transfu- 
zijo krvi SR Slovenije. Če je delegat sklepal, da izvažamo 
zdravila iz krvnih derivatov na osnovi določil Zakona o carin- 
skih tarifah, ker so našteti in šifrirani farmacevtski proizvodi, 
med katerimi so tudi zdravila, kri in krvne sestavine, to še ne 
pomeni, da gre za izvoz krvi in krvnih sestavin. V navedenem 
zakonu gre za seznam carinskih tarif, ki ga lahko uporabljamo 
tudi za uvoz takih aparatov. 

Glede darovanja krvi lahko ugotovimo, da za redni operacij- 
ski program zlasti po zaslugi transfuziološke službe in Rde- 
čega križa Slovenije zberemo dovolj krvi. Obstoja pa možnost, 
da pri programiranih operacijah, pri katerih se predvideva, da 
bo potrebna transfuzija krvi, lahko pacient pred operacijo 
daruje svojo kri, vendar ne zaradi pomanjkanja krvi, temveč 
zato, da dobi svojo kri, ki je najbolj primerna in varna pred 
infekcijo. 

IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO 
POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA OBRTNO PODROČJE 5. 
OKOLIŠ MARIBOR ROTOVŽ ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA DOPOLNITEV 25. ČLENA 
PREDLOGA ZAKONA O DAVKIH OBČANOV (integralno bese- 
dilo) 

Skupina delegatov za obrtno področje 5. okoliš Maribor 
Rotovž Zbora združenega dela skupščine SR Slovenije je dala 
naslednjo pobudo: 
V zvezi z 25. členom predloga Zakona o davkih občanov bi 
bilo potrebno ponovno opozoriti na neprimernost tega člena, 
ki predpisuje javnost podatkov iz prijave občana o celotnem 
dohodku. Na to je opozorilo predlagatelja tudi Društvo viso- 
košolskih učiteljev Univerze Maribor v zvezi z objavo imen 
v časopisu »Kaj-<, davčnih zavezancev, ki so zaslužili v letu 
1987 več kot 10,000.000 dinarjev. Objavo je zahteval predsed- 
nik Skupščine mesta Maribor. Objavo kot neprimerno je obso- 
dilo častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije in Častno 
razsodišče pri Gospodarski zbornici Slovenije. Menimo, da je 
besedila 25. člena treba preoblikovati tako, da se preprečijo 
neprimerne objave v časopisu na škodo davčnih zavezancev. 

Predlagamo pobudo: kot 3. odstavek - v sredstvih javnega 
obveščanja je dovoljeno objaviti imena davčnih zavezancev le 
če je začet postopek zaradi netočnih podatkov v davčni napo- 
vedi občana. 

Pubuda se ne sprejme 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je Skupš- 

čina SR Slovenije sprejela Zakon o davkih občanov dne 28. 
septembra 1988, pobuda na predlog zakona pa je bila podana 
dne 29. septembra 1988, torej po sprejetju zakona. 

Namen določbe 25. člena zakona, po kateri so podatki 
o celotnem prihodku, dohodku in davčni osnovi v višini, ki jo 
je napovedal zavezanec in v višini, ki je bila ugotovljena 
v odmernem postopku ter podatki o višini davka javni, je 
omogočiti javno kontrolo nad navedenimi podatki, da bi bilo 
ugotavljanje dohodka čimbolj realno. Načelo javnosti, opre- 
deljeno v tem členu omogoča občanom in tudi organom, da 
so lahko seznanjeni s podatki o višini dohodkov, ki so jih 
napovedali občani in o višini dohodkov, ugotovljenih 
v odmernem postopku, o davčnih osnovah in odmerjenem 
davku. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 
SKUPINE DELEGATOV OBČINE KOPER GLEDE 
GRADNJE CESTNE INFRASTRUKTURE NA 
PRIMORSKEM 

Na 30. seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
dne 26. 7. 1988 je Boris Požar, delegat skupine za gospodar- 
sko področje, 21. okoliš, Koper posredoval naslednjo po- 
budo: 

Koncept izgradnje cest v družbenem planu Slovenije mora 
biti pokrit z viri sredstev za najbolj obremenjene odseke 
v Sloveniji in sicer na odseku Razdrto—Koper in obalni cesti 
(križišče Ankaran-križišče Koper, Ruda-Valeta). Razporeja- 
nje sredstev mora biti predmet republiškega zakona o razpo- 
reditvi sredstev za ceste, tako da bo zagotovljena prioritetna 
izgradnja odseka Razdrto—Koper in nadaljevana izgradnja 
odseka križišče Ankaran-križišče Koper že v jeseni. 

Obrazložitev: 
Delegati z obalnega območja neprestano opozarjamo na 

nevzdržno stanje cestnih povezav gospodarstva na Obali 
z zaledjem in na izreden obseg prometa, ki se odvija po teh 
odsekih, kar predstavlja prav v teh dneh zmanjšanje varnosti 
prometa na odseku Razdrto-Koper in celotni obalni cesti. 
V preteklem letu je bila sprejeta zahteva, da se z izgradnjo teh 
odsekov pogojuje razvoj turizma in prometa in zvez v Jugosla- 
viji in Sloveniji. Kot najbolj obremenjeni odseki so bili predla- 
gani v 4. členu sedaj spremenjenega Zakona o izgradnji 

poročevalec 13 



avtoceste Bratstva in enotnosti, Osimskih cest in magistralnih 
cestnih smeri v Jugoslaviji. V sedanjem obdobju poteka pro- 
met turističnih vozil po teh odsekih, ki pomeni realizacjo 
250.000 nočitev na dan v Istri. Z izgradnjo avtocestnega 
sistema v Italiji do naše meje se je promet iz te smeri, ki je že 
v preteklih letih pomenil velike zastoje na mejhnih prehodih, 
letos še povečal. 

Analiza razvojnih možnosti za obdobje 1986-1990 Skupno- 
sti za ceste Slovenije je večkrat ponovljene podatke na tem 
mestu prikazala zelo nazorno v kartah cestnih obremenitev ob 
razmerju prometne obremenitve v »merodajni uri« oziroma 
kapaciteto obstoječih cest. Iz prikazov je nedvomno razvidno, 
da je povprečno število motornih vozil na dan v letu največje 
v Sloveniji na odseku križišče Ankaran-križišče Koper (21.850 
vozil), Koper-Valeta (16.900 vozil), Rižana-Dekani (9.950 
vozil), čez črnokalski klanec pa 7.000 vozil na dan. Ti podatki 
so toliko bolj nazorni, če povemo, da je bil promet vozil 
prvega avgusta lani pri Petrinjah 31.160 vozil. Letošnjo situ- 
acijo imamo priložnost preveriti dnevno sami. 

Tudi razmerje prometne obremenitve v merodajni uri kaže 
razvrstitev teh odsekov med najbolj obremenjene. Analize iz 
preteklih let so odseke razvrstile v poletnih mesecih na tiste, 
kjer poteka promet v konicah 17 oziroma 25 km na uro. Letos 
pomenijo te hitrosti največje zastoje ob konicah preko dneva 
ter vsako nedeljo od 17. do 24. ure. 

Analiza s prikazom stanja in potrebnih najnujnejših odse- 
kov za izgradnjo je bila sprejeta, vendar ponovno ugotav- 
ljamo, da v sedaj sprejetih dokumentih ni ustrezno upošte- 
vana za odsek Razdrto-Koper in obalno cesto, zato danes 
dajemo pobudo za zagotovitev sredstev oziroma da Izvršni 
svet čimprej pripravi republiški zakon, ki bo na podlagi kvanti- 
ficiranih prometno-ekonomskih meril jasno podal prioritetni 
vrstni red izgradnje cest v SR Sloveniji. 

Neodvisno od zahtev po izgradnji Osimskih cest se mora 
enakovredno upoštevati naše utemeljene zahteve po isto- 
časni graditvi. 

Tisti, ki ste se vračali v nedeljo zvečer z obale, ste videli, da 
je bila pomikajoča kolona vozil dolga še preko Kozine in 
Divače in da se je stanje na cesti normaliziralo šele po 23.30 
uri. Menim, da je skrajni čas, da se ta problem uredi. 

Skupina delegatov v obrazložitvi k delegatski pobudi pra- 
vilno ugotavlja pereče prometno-tehnične probleme na ome- 
njenih cestnih odsedkih, ki se sicer v celoti potrjujejo tudi 
v zaključkih analize razvojnih možnosti na magistralnih 
cestah v Sloveniji v obdobju 1986-1990 (Skupnost za ceste 
Slovenije, Ljubljana, november 1987). 

Prav zaradi navedenega so omenjeni odseki cest že pre- 
težno vključeni v veljavni plan graditve in rekonstrukcij magi- 
stralnih cest v Sloveniji v tekočem srednjeročnem obdobju, ki 
ga je skdpščina Skupnosti za ceste Slovenije sprejela decem- 
bra 1987 (Uradni list SRS, št. 26/88). Tako so v omenjeni 
srednjeročni plan vključene rekonstrukcije obalne ceste od 
priključka Ruda do križišča Valeta, rekonstrukcija ceste od 
križišča Ankaran do križišča Koper ter gradnja tretjega pro- 
metnega pasu čez Črni kal. V programu gradnje Osimskih 
cest pa je predvideno nadaljevanje gradnje avtoceste od Raz- 
drtega v smeri proti Kopru do Divače. 

Za načrtovano rekonstrukcijo ceste od križišča Ankaran do 
križišča Koper se predhodna in pripravljalna dela že konču- 
jejo. Urejujejo se premoženjsko-pravne zadeve oziroma prido- 
bivajo zemljišča. Za vsa potrebna predhodna in pripravljalna 
dela je Skupnost za ceste Slovenije v tem letu zagotovila 1,98 
milijarde din. Po mnenju strokovne službe te skupnosti bi 
gradbena dela na tem odseku ceste lahko začeli zgodaj spo- 
mladi 1989 ob pogoju, da bo tudi v prihodnjem letu zadržan 
veljavni odstotni delež sredstev za ceste, ki se za razvoj cest 
zagotavljajo iz drobnoprodajne cene bencina in plinskega 
olja. Od izpolnitve tega pogoja bo odvisna tudi izpolnitev 
preostalih razvojnih nalog na magistralnih cestah za tekoče 
srednjeročno obdobje. 

V Družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990 
(Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87) je za modernizacijo cestnega 
omrežja uveljavljen koncept prednosti tistih odsekov, kjer 
kritičnost cestišča ali obseg prometnih obremenitev to nare- 
kuje ali pa kjer ni ustreznih železniških povezav. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da imata tako 
družbeni plan SR Slovenije kakor srednjeročni plan Skupno- 

sti za ceste Slovenije že smiselno uveljavljeno predlagano 
pobudo in s tem pogojujeta ustrezno prednostno ukrepanje 
na navedenih cestnih odsekih. * 

Glede pobude skupine delegatov za zakonsko razporejanje 
sredstev za razvoj cest pa je treba opozoriti, da se po določilih 
zakona o cestah ugotavljajo in usklajujejo potrebe glede 
razvoja cestne infrastrukture, predvsem pa sprejemajo plan- 
ski akti in odločitve o letnih programih graditev in rekonstruk- 
cij cest v Skupnosti za ceste Slovenije. Zato razporejanje 
sredstev za ceste s posebnim republiškim zakonom ne bi bilo 
ustrezna rešitev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi sodi, da vzrok za 
nastale kritične prometne razmere na posameznih cestnih 
odsekih ni neuporaba ustreznih strokovnih meril, pač pa 
predvsem dolgotrajnejši nezadosten obseg virov sredstev 
v razširjeni reprodukciji cestnega gospodarstva Slovenije, kar 
je povzročilo neizpolnjevanje plansko zastavljenih ciljev. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 
c 

STALIŠČE PREDSEDSTVA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE DUŠKA KOSA, 
DELEGATA V DRUŽBENOPOLITIČNEM ZBORU 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SPREMEMBO 
POSLOVNIKA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

DUŠKO KOS, delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
SR Slovenije je dal naslednjo delegatsko pobudo: 

»Predsedstvo RK ZSM Slovenije je na svoji 39. seji sprejelo 
predlog, da poda Skupščini SR Slovenije pobudo, da se 
prouči možnosti za spremembo poslovnika Skupščine SR 
Slovenije, tako da bi bilo omogočeno oblikovanje komisij tudi 
za obravnavanje in pripravljanje poročil o posameznih zade- 
vah iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije in da bi v teh poleg 
delegatov delovali tudi javni, strokovni in znanstveni delavci 
kakor tudi možnost, da bi bilo v tem okviru omogočeno 
imenovanje komisije izključno iz vrst javnih, strokovnih in 
znanstvenih delavcev.« 

Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je na seji 19. 7. 1988 
obravnavalo pobudo delegata Duška Kosa ter na seji 11. 10. 
1988 sprejelo stališče v zvezi s to pobudo. V pobudi je bilo 
predlagano, da se prouči možnost za spremembo poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, tako da bi bilo omogočeno oblikova- 
nje komisij tudi za obravnavanje in pripravljanje poročil 
o posameznih zadevah iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije 
in da bi v teh poleg delegatov delovali tudi javni, strokovni in 
znanstveni delavci, kakor tudi možnost, da bi bilo. v tem okviru 
omogočeno imenovanje komisije izključno iz vrst javnih, stro- 
kovnih in znanstvenih delavcev. 

V zvezi s tem je predsedstvo skupščine ugotovilo, da glede 
prve pobude ni potrebno spreminjati poslovnika, ker sedanja 
ureditev že omogoča takšno delo in sestav kot je predlagano 
v pobudi. Določbe poslovnika od 145. do 167. člena so 
namreč splošne in veljajo za vsa delovna telesa skupščine in 
zborov, medtem ko poglavje, ki govori o komisijah skupščine 
ureja le posebnosti, ki veljajo za komisije. V 146. členu, ki velja 
za vsa delovna telesa je med drugim določeno, da le-ta pri- 
pravljajo, proučujejo in obravnavajo predloge za izdajo zako- 
nov, zakonske osnutke in zakonske predloge ter druge 
splošne akte skupščine. Med splošne akte je šteti vsekakor 
tudi pripravljanje poročil o posameznih zadevah iz pristojno- 
sti skupščine SR Slovenije. 148. člen poslovnika nadalje 
določa, da delovna telesa skrbijo, da so v obravnavo in pri- 
pravo posameznih gradiv vključene tudi znanstvene in stro- 
kovne organizacije oziroma znanstveni in strokovni delavci. 

Drugo pobudo, s katero se predlaga, da naj bi bilo omogo- 
čeno imenovanje komisije za pripravo poročil izključno iz vrst 
javnih, strokovnih in znanstvenih delavcev, bo v okviru noveli- 
ranja poslovnika po sprejemu ustavnih sprememb potrebno 
proučiti. Po sedanji ureditvi so delovna telesa opredeljena kot 
metoda dela za zbore in so sestavljena iz delegatov zborov in 
pri določenih komisijah tudi izmed znanstvenih, strokovnih in 
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javnih delavcev (Komisija za mednarodne odnose, Zakono- 
dajno-pravna komisija, Komisija za pravosodje). V 168. členu 
poslovnika je namreč določeno, da so člani posameznih 
komisij lahko na predlog Komisije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve tudi znanstveni, strokovni in javni 
delavci, vendar število teh članov ne more biti večje od števila 
članov delegatov in zborov. Ob tem je potrebno opozoriti tudi 
na določbo 151. člena poslovnika, da lahko komisije ustano- 
vijo delovne skupine in druga delovna telesa, v katera imenu- 
jejo poleg delegatov tudi znanstvene, strokovne in javne de- 
lavce. 

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE O POBUDAH 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPSCINE 
OBČINE LITIJA 

V skladu s členom 94. in 195/2 Poslovnika skupščine občine 
Litija (Ur. I. SRS št. 36/84) pošiljam predsedniku Skupščine SR 
Slovenije naslednje predloge za obravnavo zadev iz pristojno- 
sti zborov Skupščine SR Slovenije: 

I. Delegati družbenopolitičnega zbora Skupščine občine 
Litija so na seji družbenopolitičnega zbora dne 23/9-1988 dali: 

1. pobudo za spremembo sedaj veljavnih predpisov v zvezi 
s poravnavo obveznosti tistim samoupravnim interesnim 
skupnostim, pri katerih pretežni del sredstev ne predstavljajo 
osebni dohodki delavcev v teh samoupravnih interesnih skup- 
nostih. Zato naj bi se zakon o denarnem sistemu in zakon 
o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev (Ur. I. 
SFRJ 2/76 s spremembami) spremenila v smislu poravnavanja 
obveznosti samoupravnim interesnim skupnostim z vrednost- 
nimi papirji (n.pr. z menico). Takšen način poravnavanja 
obveznosti naj bi veljal predvsem za SIS materialne proizvod- 
nje in sicer za tiste, ki iz teh sredstev pretežni del ne pokrivajo 
osebnih dohodkov; 

2. prav tako so dali pobudo, da organizacije združenega 
dela in delovne skupnosti s področja negospodarstva ne bi 
bile dolžne poravnavati obveznosti samoupravnim interesnim 
skupnostim materialne proizvodnje. Delegati menijo, da orga- 
nizacije združenega dela s področja gospodarstva nakazujejo 
obveznosti do SIS družbenih dejavnosti, iz teh pa se financi- 
rajo organizacije in delovne skupnosti s področja negospo- 
darstva, ki odvajajo del sredstev tudi kot obveznosti do SIS 
materialne proizvodnje. Da ne bi bilo podvajanja pri poravna- 
vanju obveznosti, naj bi bile dolžne poravnavati sredstva za 
financiranje SIS materialne proizvodnje le gospodarske orga- 
nizacije združenega dela, za katere pa bi se morale prispevne 
stopnje za združevanje povečati, znižale pa naj bi se stopnje 
za financiranje družbenih dejavnosti. 

II. Delegati zbora združenega dela Skupščine občine Litija 
pa so na seji dne 26/9-1988 dali pobudo za ukinitev uvoznih 
carin in davščin za blago, ki se uvaža oziroma vsaj za tisto 
blago, ki je namenjeno izvozu. Pri oprostitvi dajatev uvoza 
reprodukcijskega materiala, ki je namenjeno izvozu, naj se 
upošteva tudi skupni izvoz. 

K navedenim pobudam daje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naslednje mnenje: 

Sprememba veljavnih predpisov v zvezi s poravnavo 
obveznosti tistim SIS, pri katerih pretežni del sredstev ne 
predstavljajo osebni dohodki delavcev v teh SIS. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je do predloga za 
proučitev možnosti poravnavanja družbenih obveznosti 
gospodarstva s plačilnimi instrumenti negativno opredelil 
v odgovoru na pobudo skupin delegatov iz občine Maribor 
Rotovž, Maribor Tabor in Maribor Tezno (Poročevalec Skupš- 
čine SR Slovenije z dne 11. 10. 1988, stran 48). Pobuda 
Družbenopolitičnega zbora Skupčine občine Litija se vsebin- 
sko zožuje na uzakonitev možnosti za poravnavo družbenih 
obveznosti z vrednostnimi papirji (menicami) v primerih, ko se 
poravnavajo obveznosti samoupravnim interesnim skupno- 
stim materialne proizvodnje (katerih odhodki pretežno nimajo 
značaja tekočih izdatkov, predvsem osebnih dohodkov); tudi 
zanjo v celoti veljajo argumenti, navedeni v odgovoru na 
pobudo iz Maribora. 

V skladu z reformo gospodarskega sistema je predvidena 
tudi sprememba zakonske ureditve denarnega sistema, 
sistema zavarovanja plačil med uporabniki družbenih sred- 
stev in sistema vrednostnih papirjev. Ne glede na morebitno 
razširitev možnosti uporabe vrednostnih papirjev tudi za 
poravnavanje različnih družbenih obveznosti pa po mnenju 
Izvršnega sveta ni možno uzakoniti njihove obvezne uporabe. 
O uporabi vrednostnega papirja se bosta morala dogovoriti 
zavezanec za poravnavo določene obveznosti in upravičenec 
(skupnost), saj bi bila v nasprotnem primeru zakonska uredi- 
tev strožja od sedanje, ki uporabo vrednostnih papirjev le 
dopušča. 

Organizacije združenega dela in delovne skupnosti nego- 
spodarstva naj ne bi bile dolžne poravnavati obveznosti do 
SIS materialne proizvodnje. 

Zavezanci za plačevanje določenih prispevkov samouprav- 
nih interesnih skupnosti materiane proizvodnje so določeni 
s predpisi, ki urejajo določeno področje dejavnosti. Razvrsti- 
tev uporabnikov družbenih sredstev med zavezance je bila 
določena predvsem z vidika narave določene jiejavnosti in 
v povezavi z odnosi zavezancev do te dejavnosti. Tako je 
utemeljeno, da prispevek za stanovanjsko gradnjo, splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, varstvo pred 
požarom, intervecije v pospeševanje hrane in blagovne 
rezerve ter za komunalno dejavnost plačujejo vsi uporabniki 
družbenih sredstev. Vsebina teh dejavnosti je taka, da vpliva 
tudi na dejavnost uporabnikov v negospodarstvu. Prav tako 
so uporabniki družbenih sredstev iz negospodarstva zave- 
zanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
in prispevka za zaklonišča, če v skladu z zakonom izpolnjujejo 
pogoje za zavezance za navedene obveznosti. 

V primerjavi s temi zavezanci pa organizacije združenega 
dela in delovne skupnosti iz gospodarstva plačujejo prispevke 
vsem SIS materialne proizvodnje in druge obveznosti (poleg 
navedenih še vodnemu gospodarstvu, za melioracijo, pokriva- 
nje izgub v železniškem gospodarstvu, solidarnost). 

Ukinitev uvoznih carin in davščin za blago, ki se uvaža, 
oziroma vsaj za tisto blago, ki je namenjeno izvozu. Pri 
oprostitvah uvoznih dajatev pri uvozu repromateriala, 
namenjenega izvozu, naj bi se upošteval tudi skupni izvoz. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v celoti podpira pobudo 
delegatov Zbora združenega dela Skupščine občine Litija. 
V tem mislu je že pri dosedanem delu, predvsem pa pri 
usklajevanju predpisov s področja uvoznih dajatev, zagovarjal 
stališče, da je treba ves uvoz surovin in repromateriala ter 
delov za vgraditev, namenjenih proizvodnji za izvoz na kon- 
vertibilno področje, v celoti oprostiti plačila carine in vseh 
uvoznih dajatev, ne glede na to ali se izvoz na podlagi tega 
uvoza realizira v okviru rednih zunanjetrgovinskih tokov s pla- 
čilom v konvertibilni valuti ali v okviru posebnih oblik npr. 
dolgoročnih proizvodnih kooperacij oziroma drugih višjih 
oblik gospodarskega sodelovanja s tujino. 

Z oprostitvijo plačila carin in vseh uvoznih dajatev uvoza 
surovin in repromateriala, namenjenih proizvodnji za izvoz na 
konvertibilno področje, bi bistveno prispevali k cenejšemu 
uvozu le-teh za proizvodnjo za izvoz in s tem večji konkurenč- 
nosti na zunanjem trgu, večjemu obsegu domače proizvod- 
nje, predvsem namenjene izvozu na konvertibilno področje, 
boljši izrabi zmogljivosti, večji zaposlenosti domače delovne 
sile ozirma odpiranju novih delovnih mest ipd., kar bi ned- 
vomno pozitivno vplivalo na reševanje gospodarske situacije, 
v kateri smo trenutno. 

Zvezni izvršni svet je dne 27. 9. 1988 z namenom razbreme- 
nitve izvoznega gospodarstva sprejel odlok o kriterijih, ki se 
bodo uporabljali za dovoljevanje uvoza blaga brez carine 
oziroma po znižani carinski stopnji zaradi proizvodnje blaga 
za izvoz (Uradni list SFRJ, št. 57/88), po katerem !se: 

- pri uvozu surovin, repromateriala in delov za vgraditev, ki 
se v celoti uporabijo v proizvodnji blaga za izvoz, ne plača 
carina pod pogojem, da gre za plačilo izvoza v konvertibilni 
valuti ter da je vrednost izvoza blaga za 30% večja od vredno- 
sti uvoženega blaga, 

- pri: 
uvozu blaga na podlagi pogodbe o dolgoročni proizvodni 

kooperaciji, ki se v celoti uporabi v proizvodnji za izvoz, 
uvozu blaga s klirinškega področja za proizvodnjo blaga za 

izvoz na klirinško področie ter 
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uvozu blaga za proizvodnjo blaga za izvoz na konvertibilno 
področje, ki se plačuje z uvozom blaga 

zmanjša stopnja carine le za 50% od stopnje, določene 
v carinski tarifi. 

Navedena oprostitev oziroma znižanje plačila carine 
pomeni tudi oprostitev oziroma znižanje plačila uvoznih daja- 
tev, sočasno pa pomeni tudi prenehanje oziroma zmanjšanje 
pravice do povračila carin in drugih uvoznih dajatev. 

S sprejetjem navedenega odloka je prenehal veljati odlok 
o merilih, ki se bodo uporabljala pri izdajanju odločb o rem- 
placementu (Uradni list SFRJ, št. 67/79). 

Zvezni izvršni svet je kot začasen ukrep avgusta in ponovno 
oktobra letos sprejel odlok o začasni ureditvi uvoza določe- 
nega blaga za intervencijo na domačem trgu v letu 1988 
(Uradni list SFRJ, št. 63/88), po katerem je uvoz surovin in 

repromateriala za proizvodnjo blaga, nujnega za oskrbo 
domačega trga, po posebnem seznamu oproščen 'plačila 
carine ter uvoznih dajatev (posebne davščine za izravnavo 
davčne obremenitve uvoženega blaga v višini 10% in posebne 
takse na uvoz blaga v višini 4,8%), medtem ko je uvoz končnih 
proizvodov oproščen le plačila navedenih uvoznih dajatev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo še nadalje zavze- 
mal, da se pri zunanjetrgovinski menjavi čimbolj uveljavljajo 
ekonomske zakonitosti in se omogoča organizacijam združe- 
nega dela poslovanje po pogojih, ki veljajo na svetovnem 
trgu. V tem smislu zagovarja stališče, da je ob vodenju politike 
realnega tečaja dinarja treba postopoma ukiniti vse uvozne 
dajatve, ki pomenijo le tečajne ingredijente, da je pa treba 
izdelati celovit koncept zaščite domače proizvodnje (z ustrez- 
nimi carinskimi in necarinskimi mehanizmi). 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik), Aleš Čerin, Primož Heinz, Marko Herman, 
Boris Gabrič, Janez Lah, Janez Lukač, Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič, Viti Pšeničny, Anka Štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik: 
Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123- Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Aljas Riza (predsednik). 
Miroslav Berović, Šandor Dobo, Stanislav Golik, Ibrahim Hadžič, Janez Lukač, inž. Stanko Mladenovski, Velimir Šljivančanin, Aleksandar Vujin, Milan Krnič, Zoran Miškovič, 
Dragan Ajder. - Glavni in odgovorni urednik: Dragan Ajder, urednik Dragiša Djordjevič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011) 
334-148 • Tisk čGP Delo - Cena posameznega izvoda 400 dinarjev - Letna naročnina 6.000 dinarjev - žiro račun: Skupščina SR Slovenije. Ljubljana, 50100-845-50204 
- Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914 
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Ljubljana, 6. 12. 1988 

/ 

OSNUTEK ZAKONA 

o temeljih davčnega sistema (ESA-593) 

POVZETEK 

Ta zakon ureja temelje davčnega sistema, ki so 
pomembni za delovanje enotnega jugoslovanskega trga 
Po predlaganih rešitvah zakona so ti temelji v skladu 
z XXXIX. ustavnim amandmajem davki, ki imajo tak značaj 
(2. člen zakona), ter viri, zavezanec in osnova pri vsaki vrsti 
davka. 

1. člen 
Ta zakon ureja temelje davčnega sistema - vrste davkov, 

viri, zavezanec in osnova - ki so pomembni za delovanje 
enotnega jugoslovanskega tržišča. 

2. člen 
Vrste davkov, ki so pomembni za delovanje enotnega jugo- 

slovanskega tržišča, so: 
1) davek od prometa proizvodov in storitev; 
2) davek od dobička podjetja; 
3) davek od osebnega dohodka delavcev; 
4) davek od prihodka od obresti; 
5) davek od dividend delničarjev; 
6) davek od prihodka tuje osebe iz opravljanja mednarodne 

prevozniške dejavnosti. 

3. člen 
Viri davčne obveznosti iz 2. člena tega zakona so: dobiček, 

osebni dohodek, prihodek, dividenda in plačilo. 

Davek od prometa proizvodov in storitev 

4. člen 
Zavezanec za davek od prometa proizvodov in storitev je 

prodajalec proizvoda oziroma izvajalec storitev, ki mora obra- 
čunati in plačevati davek, davek pa bremeni kupca proizvoda 
- končnega porabnika oziroma uporabnika storitve. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko zavezanec za 
davek od prometa proizvodov in storitev kupec proizvoda 

- končni porabnik oziroma uporabnik storitve, če je to dolo- 
čeno z zveznim zakonom. 

5. člen 
Osnova za davek od prometa proizvodov in storitev je 

prodajna cena proizvoda oziroma plačilo za opravljeno stori- 
tev, v katerem ni vsebovan prometni davek. 

Davek od dobička podjetja 

6. člen 
Zavezanec za davek od dobička je domače in tuje podjetje. 

7. člen 
Osnova davka od dobička domačega podjetja je dobiček, 

ustvarjen na ozemlju Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in v tujini, ki se ugotovi kot razlika med celotnim 
prihodkom in celotnimi stroški, ki vsebujejo z zakonom pred- 
pisano amortizacijo, materialne stroške, osebne dohodke iz 
živega dela ter zakonske in pogodbene obveznosti. 

Osnova za davek od dobička tujega podjetja je dobiček, 
ustvarjen ha ozemlju Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, ki se ugotovi kot razlika med celotnim prihodkom 
in celotnimi stroški, ki vsebujejo predpisano amortizacijo, 
materialne stroške, osebne dohodke iz živega dela ter zakon- 
ske in pogodbene obveznosti. 

Davek od osebnega dohodka delavcev 

8. člen 
Zavezanec za davek od osebnega dohodka delavcev je 

domača fizična oseba, ki ustvarja osebni dohodek iz delov- 
nega razmerja v SFRJ in v tujini, če je ta oseba poslana na 
delo v tujino na podlagi delovnega razmerja v SFRJ. 

Zavezanec za davek od osebnega dohodka delavcev je tudi 
tuja fizična oseba, ki ustvarja osebni dohodek iz delovnega 
razmerja v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 
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9. člen 
Osnova za davek od osebnega dohodka za domačo fizično 

osebo je osebni dohodek, ustvarjen iz delovnega razmerja 
v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji in tujini. 

Osnova za davek od osebnega dohodka delavcev za tujo 
fizično osebo je osebni dohodek, ustvarjen iz delovnega raz- 
merja v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 

Davek od prihodka od obresti 

10. člen 
Zavezanec za davek od prihodka od obresti šta tudi domača 

fizična oseba in civilna pravna oseba, ki ustvarjata prihodek 
od obresti iz naslova hranilnih vlog. 

Zavezanec za davek od prihodka od obresti je tudi tuja 
fizična oseba, ki ustvari prihodek od obresti na podlagi hranil- 
nih vlog v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 

11. člen 
Osnova za davek od prihodka od obresti je prihodek, 

ustvarjen od obresti iz naslova dinarskih hranilnih vlog, obra- 
čunan po realni pozitivni obrestni meri, in prihodek, ustvarjen 
od dinarskih obresti iz naslova deviznih hranilnih vlog. 

Davek od dividend delničarjev 

12. člen 
Zavezanec za davek od dividend delničarjev je domača 

oseba, ki ustvarja dividende v Socialistični federativni repu- 
bliki Jugoslaviji in tujini. 

Zavezanec za davek od dividend delničarjev je tudi oseba, 

ki ustvarja dividende v Socialistični federativni republiki Juao- 
slaviji. 

13. člen 
Osnova za davek od dividend delničarjev za domačo osebo 

je znesek dividende, ustvarjen v državi in tujini. 
Osnova za davek od dividend delničarjev za tujo osebo je 

znesek dividende, ustvarjen v Socialistični federativni repu- 
bliki Jugoslaviji. 

Davek od prihodka tuje osebe iz opravljanja 
mednarodne prevozniške dejavnosti 

14. člen 
Zavezanec za davek od prihodka tuje osebe iz opravljanja 

mednarodne prevozniške dejavnosti je tuja oseba, ki s prevo- 
zom blaga in storitev ustvarja prihodek od prevozniške dejav- 
nosti, nima pa predstavništva na ozemlju Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije, in če velja vzajemnost. 

15. člen 
Osnova za davek od prihodka tuje osebe iz opravljanja 

mednarodne prevozniške dejavnosti je vsak posamično 
ustvarjeni prihodek. 

Končna določba 

16. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

OBRAZLOŽITEV 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona so: 
- ustavni amandma XXXI, 2. alinea 1. točke, po katerem 

temelj enotnega jugoslovanskega tržišča sestavljajo enfifni 
temelji davčnega sistema in skupni temelji davčne politike; 

- ustavni amandma XXXIX, 1. točka podtočka (5), po kate- 
rem federacija po zveznih organih ureja temelje davčnega 
sistema - vire, vrste, zavezance in osnove - ki so pomembni 
za delovanje enotnega jugoslovanskega tržišča; 

- ustavni amandma XL, 3. točka podtočka (2), po katerem 
Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščine repu- 
blik in skupščin avtonomnih pokrajin sprejme zvezni zakon 
o temeljih davčnega sistema - vire, vrste, zavezance in osnove 
- ki so pomembni za delovanje enotnega jugoslovanskega 
tržišča. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE 
TREBA UREDITI Z ZAKONOM IN RAZLOGI ZA 
NJEGOVO IZDAJO 

V predlaganem amandmaju k ustavi SFRJ XXXI, 2. alinea 1~ 
točke, je predlagano, da pomenijo temelje enotnega trga tudi 
enotni temelji davčnega sistema in skupni temelji davčne 
politike. 

Namen vključitve enotnih temeljev davčnega sistema in 
skupnih temeljev davčne politike kot sestavine enotnega 
jugoslovanskega tržišča je zagotoviti pomembne predpo- 
stavke za učinkovito delovanje in stabilnost enotnega jugo- 
slovanskega trga, za zagotovitev enakopravnosti in uresniče- 
vanja pravic in dolžnosti organizacij združenega dela, delov- 
nih ljudi in občanov na tem tržišču. S tem bi se dosledneje in 
popolneje zagotovila enotnost sistema socialističnih samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov in družbenega raz- 
voja. 

Enotne temelje davčnega sistema in skupne temelje davčne 
politike kot temeljev enotnega jugoslovanskega tržišča je 

nujno določiti tudi zato, ker so razlike v davčnem sistemu in 
politiki v republikah in avtonomnih pokrajinah povzročile 
neugodne odnose na enotnem jugoslovanskem tržišču, 
zaradi česar je prišlo do različnih pogojev za gospodarjenje, 
do težav pri prostem gibanju blaga in storitev, pri združevanju 
dela in sredstev, s tem pa je postal sam davčni sistem neučin- 
kovit. 

V skladu s tem je v amandmaju XXXIX, 1. točka podtočka 
(5), določeno, da federacija po zveznih organih ureja temelje 
davčnega sistema - vire, vrste, zavezance in osnovo - ki so 
pomembni za delovanje enotnega jugoslovanskega tržišča. 

Namen določitve pravice federacije, da ureja temelje davč- 
nega sistema, je, da se federaciji zagotovi podlaga za spre- 
jetje temeljev davčnega sistema, ki bo v funkciji zagotavljanja 
enotnosti jugoslovanskega tržišča in preseganja sedanjih raz- 
lik v davčnih sistemih republik in avtonomnih pokrajin. 

Z navedenimi ustavnimi amandmaji je ustvarjena ustavna 
podlaga, da se temelji za davke, pomembne za delovanje 
enotnega jugoslovanskega tržišča, uredijo z zveznim zako- 
nom namesto z dogovorom republik in avtonomnih pokrajin, 
pri katerih je bilo v dosedanji uporabi opaziti počasnost, 
neučinkovitost, davčni sistem pa je bil neučinkovit v celoti. Na 
podlagi teh ustavnih rešitev in ocene o slabem delovanju 
veljavnega davčnega sistema so v temeljih za reformo gospo- 
darskega sistema na področju davčnega sistema in davčne 
politike predvidene spremembe na tem področju in način 
njihove operacionalizacije. 

Na teh podlagah ter na podlagi razprave ob obravnavanju 
tega osnutka zakona je določeno, da so temelj davčnega 
sistema davki, ki so bistveno pomembni za enotnost jugoslo- 
vanskega tržišča, kot so: davek od prometa proizvodov in 
storitev, davek od dobička podjetja, davek od osebnega 
dohodka delavcev, davek od prihodka od obresti, davek od 
dividend delničarjev in davek od prihodka tuje osebe iz oprav- 
ljanja mednarodne prevozniške dejavnosti. 

Ker gre za zakon o temeljih davčnega sistema (ki se nepo- 
sredno ne uporablja), bo federacija za davke, ki ji pripadajo 
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kot prihodek, sprejela posebne zvezne zakone, medtem ko 
bodo za davke, ki pripadajo drugim družbenopolitičnim skup- 
nostim, republike in avtonomni pokrajini s svojimi zakoni 
uredile to snov v svoji pristojnosti. To pomeni, da bo federa- 
cija na podlagi ustavnih rešitev lahko za financiranje svojih 
potreb uvedla davek od prometa proizvodov in storitev, samo 
za zagotovitev sredstev za financiranje JLA pod pogoji, dolo- 
čenimi z ustavo pa samo davke iz temeljev davčnega sistema. 

V skladu s predlaganimi ustavnimi rešitvami bodo druge 
vrste davkov usklajene z dogovorom republik in avtonomnih 
pokrajin o sistemu in politiki davkov. Zvezni izvršni svet bo dal 
pobudo za uskladitev in sprejetje teh dogovorov. 

III. NAČELA, PO KATERIH MORAJO BITI 
UREJENA RAZMERJA NA TEM PODROČJU, 
NAMEN, KI GA ŽELIMO DOSEČI IN POSLEDICE 
PREDLAGANIH REŠITEV 

V predlaganem amandmaju XXXIX, 1. točka podtočka (5), je 
dana ustavna podlaga za sprejetje tega zakona, dana pa so 
tudi načela, po katerih je treba urediti razmerja na tem 
področju oziroma je določeno, da je treba s tem zakonom 
urediti temelje davčnega sistema - vire, vrste, zavezance in 
osnovo -.za davke, ki so pomembni za delovanje enotnega 
jugoslovanskega tržišča. Temelji davčnega sistema, ki niso 
pomembni za delovanje enotnega jugoslovanskega tržišča, bi 
se, kot je poudarjeno, še naprej usklajevali z medsebojnim 
dogovorom republik in pokrajin. 

V delovni skupini za davčni sistem v okviru komisije za 
reformo gospodarskega sistema pa so poudarili, da ne glede 
na to, da je ustavni amandma XXXIX podlaga za spremembo 
davčnega sistema in davčne politike in da omogoča določene 
pozitivne premike, pa hkrati pomeni tudi omejitev tako glede 
na ustavni amandma XXXI kot tudi glede na možnosti za 
korenitejše spremembe na tem področju. Razlog za to je, da 
z omenjenim amandmajem niti s katerimkoli drugim doku- 
mentom ni določeno, kateri davki so pomembni za to enot- 
nost in stabilnost jugoslovanskega tržišča oziroma kateri 
niso. Poudarjeno je bilo tudi, da pomeni predlagana ustavna 
rešitev omejitev, zato v tem smislu določa urejanje samo 
(vrste davkov, virov, zavezancev in osnove) pri davkih, ki so 
pomembni za enotnost in stabilnost trga, ne pa tudi vrste 
davčnih stopenj ter olajšav in oprostitev, kar je manjša stop- 
nja usklajenosti od rešitev, usklajenih z dogovorom. 

Zato je bilo v delovni skupini za davčni sistem in ob obrav- 
navanju tega osnutka zakona poudarjeno, da stopnja predla- 
ganih sprememb na tem področju ni zadostna, da bi bila 
sistem in politika družbenega financiranja učinkovit mehani- 
zem celote ekonomskega sistema in politike in da kljub temu, 
da ustavni amandmaji omogočajo določene pozitivne pre- 
mike, predlagani temelji davčnega sistema niso podlaga za 
učinkovitejše delovanje in funkcioniranje jugoslovanskega 
tržišča, zaradi česar je vprašljiv tudi cilj sprejetja tega zakona 
in zato moramo pričakovati, da bo praksa pokazala, da so na 
tem področju potrebne korenitejše rešitve. 

Pri delu v zvezi z osnovami za reformo gospodarskega 
sistema in pri obravnavi osnutka tega zakona je bilo iz istih 
razlogov postavljeno tudi vprašanje, ali je smiselno sprejeti 
takšen zakon in ga poslati Skupščini SFRJ v nadaljnji posto- 
pek. Po vseh ocenah temelji davčnega sistema, ki jih sestavlja 
(na podlagi ustavnega amandmaja XXXIX) le nekaj vrst dav- 
kov z viri, zavezanci in osnovami, ne pa tudi vrstami davčnih 
stopenj in davčnih oprostitev in olajšav, pravzaprav ne pome- 
nijo podlage, ki bi zagotovila enotno delovanje jugoslovan- 
skega tržišča, niti ne pomenijo enakopravnosti gospodarskih 
subjektov na tem tržišču niti bistvenih sprememb na tem 
področju v skladu z zahtevami gospodarske reforme. Enotna 
strokovna ocena je, da morajo ti temelji vsebovati tudi vrste 
davčnih stopenj ter vrste davčnih olajšav in oprostitev. 

Zvezni izvršni svet glede na odgovornosti federacije za 
reformo gospodarskega sistema v celoti in glede na zožene 
možnosti federacije za urejanje ustreznih temeljev davčnega 
sistema, kot so predlagani z ustavnimi rešitvami in ki naj bi 
bile dejansko v funkciji zagotovitve enotnosti in stabilnosti 
jugoslovanskega trga, ocenjuje, da še vedno ni ustvarjena 
optimalna ustavna podlaga za korenito reformo na področju 
davčnega sistema in davčne politike. 

IV. FINANČNA SREDSTVA, POTREBNA 
ZA IZVAJANJE TEGA ZAKONA IN NAČIN 
NJIHOVEGA ZAGOTAVLJANJA 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna nikakršna finančna 
sredstva. 

V. POJASNILO TEMELJNIH PRAVNIH 
INSTITUTOV IZ OSNUTKA ZAKONA 

V 1. členu tega zakona se na podlagi 5. podtočke 1. točke 
XXXIX. amandmaja urejajo temelji davčnega sistema - vrste 
davkov, yiri, zavezanec in osnova, ki so pomembni za delova- 
nje enotnega jugoslovanskega trga. 

V 2. členu tega zakona so predlagane vrste davkov, ki so 
pomembne za delovanje enotnega jugoslovanskega trga, in 
sicer: 

1) davek od prometa proizvodov in storitev; 
2) davek od dobička; 
3) davek od osebnega dohoka delavcev; 
4) davek od prihodka od obresti; 
5) davek od dividend delničarjev; 
6) davek od prihodka tuje osebe iz opravljanja mednarodne 

prevozniške dejavnosti. 
Tak predlog vrste davkov, ki so pomembni za delovanje 

enotnega jugoslovanskega trga, je dan na podlagi stališč in 
smernic delovne skupine za davčni sistem in stališč pri obrav- 
navanju osnutka tega zakona, ker v predlaganih ustavnih 
rešitvah ni določeno, katere vrste davkov so pomembne, 
katere pa niso pomembne za delovanje enotnega jugoslovan- 
skega trga. 

V 3. členu so predvidene pojavne oblike virov plačevanja 
davkov iz 1. člena osnutka zakona, to pa so prihodek, ki ga je 
mogoče ustvariti z obdavčevanjem proizvodov in storitev 
v prometu, dobiček podjetij, osebni dohodek delavcev, priho- 
dek od obresti, dividende delničarjev in prihodek tujih prevoz- 
nikov, t. j. vsi viri, ki so lahko v smislu osnutka tega zakona 
predmet obdavčevanja. 

V 4. in 5. členu so dane rešitve zavezancev in osnove davka 
od prometa proizvodov in storitev v prometu v skladu s pred- 
laganimi stališči delovne skupine za davčni sistem, daje treba 
zaenkrat obdržati tak sistem obdavčevanja proizvodov in sto- 
ritev v končni porabi in hkrati začeti iskati možnosti za uvedbo 
davka na dodano vrednost. 

V 6. členu osnutka zakona je v skladu z rešitvami iz osnutka 
zakona o podjetjih predlagana definicija davčnega zavezanca 
od dobička. 

V 7. členu osnutka zakona je predvidena davčna osnova, ki 
tvori dobiček davčnega zavezanca v državi in tujini in se 
ugotavlja kot razlika med celotnim prihodkom in celotnimi 
stroški, ki vsebujejo z zakonom predpisano amortizacijo, 
materialne stroške, osebne dohodke iz živega dela ter zakon- 
ske in pogodbene obveznosti. 

V 8. in 9. členu so dane rešitve davčnega zavezanca in 
davčne osnove od osebnega dohodka delavca. Pri tem davku 
bodo končne definicije zavezanca in osnove usklajene z reši- 
tvami iz zveznih zakonov o delovnih razmerjih in zakona 
o pridobivanju in razporejanju dohodka. 

V 10. in 11. členu so predlagane rešitve za davčnega zave- 
zanca in davčno osnovo od prihodka od obresti. Pri obravna- 
vanju sprememb v davčnem sistemu je bilo poudarjeno, da je 
treba poiskati rešitve za obdavčevanje realnih obresti, ustvar- 
jenih iz naslova hranilnih vlog občanov, upoštevajoč pri tem 
možen vpliv na obseg varčevanja prebivalstva. 

V zvezi s tem predlogom poudarjamo, da je bilo že večkrat 
slišati idejo o uvedbi davka od prihodkov, ustvarjenih iz 
naslova hranilnih vlog občanov, in da je bila predmet obrav- 
navanja v ZIS, Skupščini SFRJ in Predsedstvu CK ZKJ in 
Predsedstvu SFRJ. Zahteva in potreba po uvedbi tega davka 
je bila ponovljena tudi pri pripravah temeljev za reformo 
gospodarskega sistema. 

Pri obravnavanju ekonomskega, socialnega in fiskalnega 
pomena predloga za uvedbo davka od prihodka od obresti, 
ustvarjenih iz naslova hranilnih vlog in depozitov občanov, 
morajo biti izhodišče obseg in struktura varčevanja ter pčmen 
varčevanja pri gospodarskem razvoju države. 

Po podatkih Narodne banke Jugoslavije in Združenja bank 



Jugoslavije so ob koncu junija letos znašali celotni prihranki 
prebivalstva približno 29.000 milijard dinarjev, od tega 
odpade na dinarsko varčevanje 5.000 milijard, na devizne 
prihranke pa 25.000 milijard dinarjev. Delež kratkoročnega 
varčevanja v celotnem varčevanju znaša približno 45%, dolgo- 
ročnega pa 55%. Pri tem je bila rast nominalnega zneska 
prihrankov ob koncu junija 1988 v primerjavi z letom 1987 
večja za 58,8%. 

Po informaciji Združenja bank Jugoslavije so se v letu 1988 
povečali tudi dinarski in devizni prihranki in spremenila struk- 
tura varčevanja. Na taka gibanja višine in spremembe struk- 
ture varčevanja sta najbolj vplivali politika tečaja dinarja in 
politika obrestnih mer. 

Gibanje revalorizacijskih stopenj in obrestnih mer na dinar- 
ske hranilne vloge v letu 1988 je v naslednji tabeli: 

V veljavi 
Stopnja 

revalorizacije Realna pozitivna 
oziroma obrestna mera 

indeksacije ■ na letni ravni 
na letni ravni 

106 
46 
99 

111 
115 
56 

895 
257 8 

418,5 

5 
5 
5 
5 
5 
8 
8 

8 

1 
1. - 31. januarja 
1. -29. februarja 
1. - 31 marca 
1. -30. aprila 
1. - 15. maja 

16. - 31. maja 
1. -30. junija 
1. —31. julija 
1. - 31. avgusta 

Po navedenih podatkih so v letu 1988 iz meseca v mesec 
nastajale velike spremembe glede višine stopenj revaloriza- 
cije oziroma indeksacije. 

Obrestne mere na devizne prihranke prebivalstva v obdobju 
od 1. VII. 1988 do 30. IX. 1988, so bile naslednje: 

Višina letne obrestne mere pri poslovnih bankah 
v Jugoslaviji, izračunane na podlagi povprečnih obrestnih 

mer pri tujih bankah v državah domicilne valute, povečanih 
za dve odstotni točki za hranilne vloge na vpogled, štiri 

odstotne točke pa za vezane hranilne vloge 
za hranilne za nenamensko vezane hranilne vloge 11 

vlogena~ 
VALUTA 

vpogled nad 12 nad 24 nad 36 nad 60 
mesecev mesecev mesecev mesecev 

t. Avstrijski šiling (ATS) 
2. Francoski frank (FHF) 
3. Italijanska lira (ITL) 
4. Nemška marka IDEM) 
5. Švicarski frank (SHF) 

.6. Švedska krona 21 (SEK) 
7 Angleški luni (GBP) 
S. Kanadski dolar (CAD) 
S. Ameriški dolar (USD) 

10. Avstralski dolar (AUD) 
11. Druge valute 

4.65% 
9,50% 
5,50% 
4,00% 
4,75% 
6,50% 
5,20% 
7,00% 
7.55% 

10,25% 
m 

6,85% 
13,50% 
12.00% 
6,75% 
7.25% 

10.90% 

7.00% 
umi 
12.50% 
7,00% 
7,75% 

7,50% 8,00% 
14,50% 15,00% 
13,00% 13,50% 

8,75% 

13,25% 13,35% 
11,30% 11,55% 
15.75% 15,75% 
6,75% 700% 

7,50% 
8,25% 

15.65% 
10,25% 10,75% 
13,50% 14,25% 
11,85% 12,10% 
15.75% 15,75% 
7,50% 8,00% 

Iz tabele obrestnih mer za devizno varčevanje prebivalstva 
se za navedeno obdobje vidi, da je na višino obrestnih mer 
zelo vplivalo povečanje obrestnih mer za dve odstotni točki 31 

pri hranilnih vlogah na vpogled in posebej povečanje za štiri 
odstotne točke pri vezanih hranilnih vlogah v primerjavi s pov- 
prečnimi obrestnimi merami pri tujih bankah v državah domi- 
cilne valute. 

Na podlagi teh ocen o gibanju prihrankov je s stališča 
fiskalne politike po svoje opravičena uvedba davka od prihod- 
kov od obresti iz naslova prihodkov prebivalstva. S tem dav- 
kom bi dobili dokajšnja nova finančna sredstva, in sicer ne 
z zajetimi sredstvi iz dohodka gospodarstva, temveč z obdav- 
čevanjem dohodkov občanov. 

S stališča socialne politike je prav tako opravičena uvedba 
davka. Zaradi upadanja realnih osebnih dohodkov v državi in 

življenjske ravni povzročajo visoki prihodki od obresti soci- 
alno diferenciacijo v družbi. 

Toda zaradi pomena varčevanja za akumulacijo in zagotovi- 
tev likvidnosti poslovnih bank in gospodarstva je treba še 
naprej pospeševati varčevanje prebivalstva, in sicer v bankah 
in drugih hranilno-kreditnih organizacijah oziroma še naprej 
zagotavljati, da čim več prihrankov občanov prihaja v druž- 
bene kanale, zaradi česar morajo biti rešitve glede obdavče- 
vanja postavljene tako, da ne destimulirajo varčevanja, kar je 
vplivalo tudi na koncepcijo obdavčevanja, ki jo predlagamo 
v tem zakonu. 

Zato smo pri obravnavanju tega problema izhajali iz 
finančne teorije ter prakse številnih držav tržne ekonomije 
(Švica, Zahodna Nemčija, Švedska, Francija in ZDA), kjer 
poznajo obdavčevanje prihodkov od obresti, vendar vedno 
v realnih pozitivnih obrestnih merah, in s tem zakonom tudi 
predlagamo obdavčevanje prihodkov od obresti, ustvarjenih 
samo po realno pozitivnih obrestnih merah. 

Pri iskanju sprejemljive rešitve za obdavčevanje prihodkov 
od obresti smo imeli med delom več rešitev (obdavčevanje teh 
prihodkov z veljavnim davkom v sistemu - davkom od 
dohodka iz premoženja in premoženjskih pravic, z uvedbo 
novega posebnega davka in z obdavčevanjem nad celotnim 
dohodkom občanov). 

Glede na možne pozitivne in negativne učinke vseh treh 
rešitev je bila predlagana rešitev, da se ti prihodki obdavču- 
jejo s posebnim davkom od prihodkov od obresti po odbitku, 
zato pa je bilo več razlogov. V skladu z opredelitvijo iz teme- 
ljev za reformo gospodarskega sistema, da do uvedbe sinte- 
tičnega davka občanov ostane sedanja struktura davka obča- 
nov, ima predlagana rešitev prednosti glede na druge možne 
rešitve za uvedbo novega davka, zato ker so ti prihodki po 
svojem značaju posebna oblika prihodkov, ker ima v primer- 
javi z zajetjem teh prihodkov z davkom od celotnega dohodka 
občanov predlagana rešitev prednost s stališča zajetja prihod- 
kov, ki se morajo obdavčevati, in s stališča racionalnosti in 
izvedljivosti. 

Zato je v tem zakonu predvidena uvedba davka od prihod- 
kov od obresti4 iz naslova hranilnih vlog občanov. Davčni 
zavezanci bi bili državljani SFRJ, civilna pravna oseba in tuja 
fizična oseba, ki ustvarijo prihodek od obresti iz naslova 
hranilnih vlog občanov. Osnova tega davka so prihodki, 
ustvarjeni od dinarskih obresti iz naslova deviznih hranilnih 
vlog občanov in prihodki od obresti, ustvarjeni iz naslova 
dinarskih hranilnih vlog občanov, obračunani po realni pozi- 
tivni obrestni meri. Po tem predlogu bi bili prihodki od obresti 
iz naslova hranilnih vlog, ki jih je treba obdavčevati, po pri- 
meru iz leta 1988 pri dinarskih hranilnih vlogah (samo) pri- 
hodki, dobljeni z uporabo realnih pozitivnih obrestnih mer 
v višini 5% oziroma 8% (na revalorizirano hranilno vlogo) 
oziroma z uporabo navedenih obrestnih mer za devizne hra- 
nilne vloge po posameznih valutah. Po predlaganem kon- 
ceptu bi se ta davek plačal po odbitku; poslovna banka, 
hranilnica in druga hranitno-kreditna organizacija (kot izpla- 
čevalec prihodka) bi torej pri obračunu in izplačilu obresti 
hkrati obračunala in vplačala ta davek. 

Da bi z uvedbo tega davka ostali stimulativni učinki obdav- 
čevanja, predlagamo, da se na te prihodke plačuje samo 
davek od prihodkov od obresti po odbitku in da se ne všteje 
v celotni dohodek občanov za dodatno obdavčevanje, da je 
davčna stopnja proporcionalna in da se hkrati predvidijo 
davčne olajšave za razne oblike namenskega varčevanja. (To 
je predmet odgovora na davčni politiki, tukaj pa je samo 
naveden). 
11 Enake obrestne mere se nanašajo tudi na vezane hranilne vloge 
na nedoločen čas z odpovednim rokom. 
21 Za varčevanje v danskih kronah se po petem odstavku 17. člena 
sporazuma uporabljajo obrestne mere, določene za švedsko krono. 
3| Če državljani na začasnem delu v tujini med svojim bivanjem 
v tujini in tuje fizične osebe želijo svojo pravico do obresti v devizah 
iz prvega in drugega odstavka 14. člena tega sporazuma uveljaviti 
v dinarjih, si pridobijo pravico do še dve odstotne točke večje 
dodatne stimulacije. 

4Pri obravnavanju osnutka tega zakona je bilo predlagano, da se 
samo prihodki od obresti iz naslova hranilnih vlog in depozitov 
občanov zajamejo s tem zakonom, medtem ko bi bili drugi prihodki 
od premoženja zajeti z dogovorom SR in SAP. 

4 priloga poročevalca 



V zvezi s predlogom za uvedbo tega davka pripominjemo, 
da bi imela njegova uvedba smisel samo, če bi se hkrati 
sprejeli tudi ustrezni ukrepi na področju kreditno-denarne 
politike, politike obrestnih mer, politike tečaja dinarja in poli- 
tike delitve idr. 

V 12. in 13. členu so predlagane definicije davčnega zave- 
zanca in davčne osnove davka od devidend delničarjev. 
Uvedba tega davka ter rešitve zavezanca in osnove so dane na 
podlagi opredelitev iz temeljev za reformo gospodarskega 
sistema in rešitev iz osnutkov sistemskih zakonov o podjetjih, 
tujih vlaganjih in računovodstvu. 

V 14. in 15. členu je definicija davčnega zavezanca in 
osnove davka od prihodkov tuje osebe iz opravljanja medna- 
rodne prevozniške dejavnosti, ki nima predstavništva na 
ozemlju SFRJ, če velja vzajemnost in po odbitku. Ta davek se 
razlikuje od rednega davka, ki ga plačujejo tuji prevozniki 
potnikov in blaga, ki imajo svoja predstavništva na ozemlju 
Jugoslavije in ki morajo voditi knjigovodstvo ter plačevati 
davek kot domače osebe. 

Zato je nujno, da ta davek ostane še naprej kot poseben 
davek, vendar sta zavezanec in osnova zaradi mednarodnega 
elementa zajeta s tem zakonom o temeljih. 

Ker ta zakon ureja samo temelje davčnega sistema, se ne 
uporablja neposredno, zato je treba takoj po njegovi uveljavi- 
tvi sprejeti naslednje predpise, da bi zagotovili enotnost davč- 
nega sistema: 

- zvezne, republiške in pokrajinske predpise o prometnem 
davku; 

- dogovor republik in avtonomnih pokrajin o temeljih 
davčnega sistema in politike za davke, ki jim pripadajo; 

- republiške in pokrajinske predpise in 
- odloke občinskih skupščin. 

VI. MNENJA IN STALIŠČA ORGANOV IN 
ORGANIZACIJ, S KATERIMI SMO SE 
POSVETOVALI MED PRIPRAVO OSNUTKA 
ZAKONA 

Osnutek zakona smo izdelali v sodelovanju z Zveznim komi- 
tejem za zakonodajo, pravosodje in upravo in ga omenjenemu 
organu poslali v mnenje tudi po obravnavi na seji Zveznega 
izvršnega sveta v obnovljenjem besededilu: sprejete so pri- 
pombe Zveznega sekretariata za zakonodajo. 

OSNUTEK ZAKONA 

o tujih vlaganjih (ESA—565) 

4. člen 
Tuji vlagatelj lahko vlaga tudi dinarje, pridobljene _ odku- 

pom in konverzijo obveznosti iz naslova določenih ^unanjih 
kreditov (konverzija dolga v vlogo). 

II. PRAVICE TUJIH VLAGATELJEV IN NJIHOVO 
VARSTVO 

5. člen 
Tuji vlagatelj ima pravico: 
1) upravljati ali sodelovati pri upravljanju poslovanja 

podjetja v sorazmerju z vloženimi sredstvi; 
2) prodati oziroma prenesti vlogo na drugega domačega ali 

tujega vlagatelja; 
3) sodelovati pri dobičku v sorazmerju z vloženimi sredstvi 

in pravico do transferja tega dobička v skladu z zveznim 
zakonom; 

4) do vračila posameznih vloženih stvari, če je to pravico 
s pogodbo o vlaganju izrecno obdržal; 

5) do vračila vloge, ki jo je vložil v družbeno podjetje; 
6) do deleža pri premoženju, če je sredstva vložil v mešano 

podjetje (družbo), ko je to podjetje prenehalo, ter do retrans- 
ferja tega dela v skladu z zveznim zakonom. 

6. člen 
Pravice tujih vlagateljev iz naslova vloženih sredstev so 

zavarovane s tem zakonom in se ne smejo zmanjšati z drugim 
zakonom in drugim predpisom. 

Pravice tujih vlagateljev iz naslova vloženih sredstev po 
prvem odstavku tega člena so pravice, določene s pogodbo 
o vlaganju in statutom (pravili) mešanega podjetja (družbe). 

7. člen 
Če se po dnevu, ko je postala pogodba o vlaganju polno 

veljavna, spremeni zakon, na podlagi katerega je bila skle- 
njena, se za razmerja, določena z omenjeno pogodbo, upo- 
rabljajo določbe pogodbe in statuta (pravil) mešanega 
podjetja (družbe), če je to za vlagatelje ugodnejše ali če 
vlagatelji določenih vprašanj ne uredijo sporazumno v skladu 
s spremenjenimi določbami zakona. 

8. člen 
Podjetje s tujim vlaganjem ima pri urejanju cen, izvoza, 

uvoza, carine in drugih uvoznih davščin, obdavčevanja in 

POVZETEK 

Predlagani zakon na nov način, ki je sicer običajen 
v mednarodni poslovni praksi, ureja vlaganje kapitala 
v jugoslovansko gospodarstvo. Ker so z zakonom 
o podjetjih urejena statusna vprašanja organiziranja 
gospodarskih subjektov, ureja ta zakon samo vprašanja, ki 
jih zahteva mednarodni element, ter družbeno kontrolo 
tujih vlaganj. 

V skladu z intencijami gospodarske reforme omogoča 
zakon samostojnost gospodarskih subjektov v poslih vla- 
ganj s tujimi vlagatelji, s tem pa tudi njihovo odgovornost. 

Temeljno načelo je načelo nacionalnega obravnavanja 
tujih vlaganj, kar pomeni, da imajo podjetja s tujimi vlaga- 
nji enak položaj, pravice in odgovornosti na enotnem 
jugoslovanskem tržišču kot druga podjetja brez tujega 
vlaganja. To načelo ne izključuje določenih davčnih olaj- 
šav v dobro tujega vlagatelja. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Tuje osebe lahko vlagajo sredstva za opravljanje gospodar- 

skih in družbenih dejavnosti v Socialistični federativni repu- 
bliki Jugoslaviji, če s tem ali z drugim zakonom ni drugače 
urejeno. 

2. člen 
Tuji vlagatelj po tem zakonu je tuja pravna oseba, katere 

sedež je v tujini, in fizična oseba, katere stalno prebivališče je 
v tujini. 

Domači vlagatelj po tem zakonu je podjetje, razen podjetja 
v lastnini tuje osebe, družbenopolitična skupnost, banka, 
druga finančna organizacija in domača fizična oseba. 

3. člen 
Vloge domačih vlagateljev so lahko v dinarjih, stvareh in 

pravicah, vloge tujih vlagateljev pa v devizah, stvareh, pravi- 
cah in dinarjih, ki se laho po predpisih o deviznem poslovanju 
transferirajo v tujino. 
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drugih pogojev za poslovanje enak položaj, pravice in odgo- 
vornosti na enotnem jugoslovanskem trgu kot družbena po- 
djetja. 

Z ukrepi davčne politike se bodo tuji vlagatelji spodbujali, 
da vlagajo v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 

III. OBLIKE TUJIH VLAGANJ 

9. člen 
Tuji vlagatelj lahko vlaga sredstva: 
1) v družbeno podjetje; 
2) v mešano podjetje (delniško družbo, družbo z omejeno 

odgovornostjo, komanditno družbo in družbo z neomejeno 
solidarno odgovornostjo); 

3) v zasebno podjetje; 
4) v pogodbeno podjetje; 
5) v banko in drugo finančno organizacijo; in 
6) v druge oblike sodelovanja in skupnega poslovanja, 

določene s tem zakonom. 

10. člen 
Tuja oseba lahko pod pogoji, določenimi s tem zakonom, 

ustanovi tudi lastno podjetje. 

IV. POGODBA O VLAGANJU 

11. člen 
Vlaganje tujih oseb v katerokoli obliko, določeno z zako- 

nom o podjetjih, se uredi s pogodbo o vlaganju. 

12. člen 
Pogodba o vlaganju ureja medsebojna razmerja vlagateljev. 
Pogodba o vlaganju mora biti sklenjena pisno. 
Pogodbo o vlaganju odobri zvezni upravni organ za eko- 

nomske odnose s tujino. 
Pogodba o vlaganju, ki ni bila sklenjena pisno in ki je ni 

odobril Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino, 
nima pravnega učinka. 

13. člen 
Pogodba o vlaganju v podjetje in pogodba o ustanovitvi 

skupnega podjetja vsebujeta predvsem: 
1) pogodbenice; 
2) predmet poslovanja podjetja; 
3) znesek sredstev, ki jih vlaga vsak vlagatelj, ter način 

ugotavljanja deleža vsakega vlagatelja v celotnem vlaganju; 
4) obliko vlaganja oziroma iz česa so sestavljene vloge; 
5) navedbo podjetja, v katero se vlaga, če podjetje že 

obstaja, oziroma vrsto podjetja, ki ga je treba šele ustanoviti 
(podjetje ali skupno podjetje); 

6) način razporejanja dobička in kritja izgube podjetja; 
7) način odločanja vlagateljev; 
8) trajanje pogodbe o vlaganju; 
9) način vračanja vlog; in 
10) reševanje sporov. 

14. člen 
Pogodba o vlaganju v mešano podjetje (družbo) vsebuje 

predvsem: 
1) pogodbenice; 
2) predmet poslovanja družbe; 
3) nominalni kapital družbe in delež pogodbenic v njem; 
4) pri vlaganju v delniško družbo - vrsto delnic in banko, po 

kateri se opravlja njihova emisija; 
5) organe družbe in predstavljenost vlagateljev v njih; 
6) trajanje družbe; 
7) morebitno obveznost odkupa deleža oziroma delnic 

s strani domačega vlagatelja; in 
8) reševanje sporov. 

15. člen 
Pogodba o vlaganju se lahko sklene za določen ali nedolo- 

čen čas. 
s pogodbo za določen čas se lahko predvidi avtomatično 

podaljšanje njene veljavnosti za nadaljnje določeno obdobje, 
če je pred potekom pogodbenega roka veljavnosti nobena 
sopogodbenica ne odpove. 

Odpoved pogodbe o vlaganju katerekoli sopogodbenice je 
možna samo iz razlogov, določenih v pogodbi. Poslovanje 
z izgubo ne more biti razlog za enostransko razdrtje pogodbe, 
razen kadar se izguba lahko pripiše ravnanju ali opustitvam 
drugih sopogodbenic. 

Vsaka sopogodbenica ima pravico odpovedati pogodbo, če 
je njena izpolnitev postala nemogoča zaradi višje sile, ali če je 
zaradi okoliščin, ki so nastale po njeni sklenitvi, postalo 
nemogoče uresničevanje njenih ciljev. 

Sopogodbenice lahko sporazumno razdrejo pogodbo. 

V. POSLOVNE KNJIGE IN REZULTATI 
POSLOVANJA 

16. člen 
Podjetja, v katera je tuja oseba vložila sredstva, mora>jo vse 

poslovne spremembe, ki vplivajo na njihov finančni položaj ali 
rezultat poslovanja, evidentirati v svojih knjigah in pripraviti 
periodične obračune in zaključni račun v skladu s predpisi. 

S pogodbo o vlaganju oziroma statutom (pravili) se lahko 
natančneje predpiše način vodenja knjig, določijo dokumenti 
o poslovnih spremembah in način njihove odobritve, vsebina 
periodičnih in letnih poročil o poslovanju idr. 

Zaključni račun mora vsebovati bilanco stanja, obračun 
dobička oziroma izgube in poročilo o poslovanju z vsemi 
informacijami, ki so pomembne za finančno stanje in poslovni 
uspeh. 

17. člen 
Vlagatelji imajo pravico do vpogleda v poslovne knjige 

podjetja, v katero so vložili sredstva, kot je predvideno 
v pogodbi o vlaganju in statutu (pravilih). Delničarjem se ne 
sme odreči vpogled v zaključni račun in sklepe zbora. 

S pogodbo o vlaganju oziroma statutom (pravili) se določijo 
način in pogoji za revizijo zaključnega računa. 

18. člen 
S periodičnimi obračuni in zaključnim računom se ugotovi 

dobiček oziroma izguba podjetja s tujim vlaganjem. 
Ustvarjeni dobiček ali izguba se ugotovi v skladu s predpisi. 
Vlagatelji lahko določijo standarde materialnih stroškov in 

merila za določanje amortizacijskih stopenj nad minimalnimi 
stopnjami, določenimi v predpisih, ter časovne koeficiente in 
druge normative dela. 

Iz ustvarjenih prihodkov v obračunskem obdobju se porav- 
najo ob drugih odhodkih tudi osebni dohodki in skupna 
poraba zaposlenih delavcev za to obdobje po sklepih, spreje- 
tih na podlagi splošnih aktov podjetja, oziroma v skladu 
s kolektivno pogodbo o delu mešanih podjetij s tujim vlaga- 
njem. 

Če ustvarjeni prihodek ne zadostuje za kritje odhodkov iz 
drugega odstavka tega člena, se šteje, da je podjetje ustvarilo 
izgubo. 

Vlagatelji odločajo o ustvarjenem dobičku oziroma izgubi 
po določbah pogodbe ali pravil. Le-ti lahko določajo, da se 
dobiček ne razdeli, temveč da ostane v rezervi, ali da se 
ustvarjana izguba krije iz prihodnjega dobička. 

Opomba: Končno besedilo tega poglavja bo določeno 
v skladu z zakonom o računovodstvu. 

VI. VLAGANJE V BANKE IN DRUGE FINANČNE 
ORGANIZACIJE 

19. člen 
Tuje banke in druge tuje finančne organizacije lahko vla- 

gajo v domače banke ali druge finančne organizacije ali lahko 
skupno ustanovijo mešano banko ali drugo finančno organi- 
zacijo in vanjo skupno vlagajo. 

Vlaganje v banke in druge finančne organizacije se uredi 
s posebnim zveznim zakonom. 
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VII. POSEBNE OBLIKE VLAGANJA 

20. člen 
Tuji vlagatelj lahko dobi dovoljenje (koncesijo) za izkorišča- 

nje določenega naravnega bogastva ali dobrine v splošni rabi. 

21. člen 
Trajanje in pogoji za koncesijo se uredijo s pogodbo o kon- 

cesiji, ki jo skleneta tuji vlagatelj in organ družbenopolitične 
skupnosti na katere ozemlju se opravlja koncesionirana 
dejavnost, če je določena z ustavo in zakonom. 

Pogodba o koncesiji je pravno veljavna, ko jo odobri Zvezni 
izvršni svet. 

22. člen 
Zvezni izvršni svet lahko na predlog pristojnega republi- 

škega oziroma pokrajinskega organa dovoli tuji osebi, da 
v republiki oziroma avtonomni pokrajini zgradi in uporablja 
določen gospodarski objekt za določen čas in pod pogoji, ki 
so določeni v tem dovoljenju. 

Ko poteče čas uporabe gospodarskega objekta, ki je dolo- 
čen v dovoljenju iz prvega odstavka tega člena, objekt 
postane družbena lastnina. 

Za delavce, zaposlene v gospodarskem objektu iz prvega 
odstavka tega člena se uporabljajo določbe o delovnih raz- 
merjih in položaju delavcev, določene s tem zakonom za 
delavce v mešanih podjetjih (družbah) s tujim vlaganjem. 

Dejavnost v gospodarskem objektu iz prvega odstavka tega 
člena se opravlja v skladu z določbami zakona o podjetjih. 

VIII. LASTNA PODJETJA TUJIH OSEB 

23. člen 
Tuji vlagatelj sme na ozemlju SFRJ ustanoviti lastno 

podjetje, če ustanovitev tega podjetja ni v nasprotju z interesi 
obrambe in varnosti države ter varstvom človekovega okolja, 
Zvezni izvršni svet pa določi območja v SFRJ, na katerih sme 
tuji vlagatelj ustanoviti lastno podjetje. 

24. člen 
Določbe o delovnih razmerjih in položaju delavcev, dolo- 

čene za delavce v mešanih podjetjih (družba), s tujim vlaga- 
njem, se uporabljajo tudi za delavce, zaposlene v podjetjih, ki 
so lastnina tujih oseb. 

IX. ODOBRITEV IN VPIS V REGISTER TUJIH 
VLAGANJ 

25. člen 
Pogodba o vlaganju in sprememba določene organizacij- 

ske oblike vlaganja sta polnoveljavni, ko ju odobri zvezni 
upravni organ za ekonomske odnose s tujino. 

Avtentično besedilo pogodbe o vlaganju v enem izmed 
jezikov narodov Jugoslavije in prevod v jezik tujega vlagatelja 
z obrazložitvijo o pričakovanih učinkih vlaganja se predložita 
v odobritev v 30 dneh po njunem podpisu. 

26. člen 
Pogodba o vlaganju se ne odobri: 
Če je v nasprotju z interesi obrambe ali varnosti države in 

varstvom človekovega okolja. 

27. člen 
Zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino mora 

o zahtevi za odobritev pogodbe o vlaganju izdati odločbo v 45 
dneh od dneva, ko je bila zahteva prejeta. 

Odločb^, s katero se zahteva za odobritev pogodbe o vlaga- 
nju zavrne, ker so določbe pogodbe v nasprotju z interesi 
obrambe ali varnosti države, se izda po prosti oceni in brez 
obrazložitve. 
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28. člen 
O ponovnem investiranju dobička ali dodatnem vlaganju 

tujega vlagatelja po odobreni pogodbi ter o opravljenem 
prenosu tuje vloge z ene osebe na drugo je treba obvestiti 
zvezi upravni organ za ekonomske odnose s tujino in mu 
poslati izvirnik in prevod dokumenta o tem v 30 dneh po 
njegovem podpisu. 

Vlagatelji morajo poslati zveznemu upravnemu organu iz 
prvega odstavka tega člena v 60 dneh obvestilo o prenehanju 
veljavnosti odobrene pogodbe o vlaganju ali akta o ustanovi- 
tvi, o odkupu tuje vloge s strani domačega vlagatelja ali 
o spremembi celotnega deleža tujih vlagateljev v delnicah. 
K obvestilu se priloži tudi ustrezni dokument o tem. 

29. člen 
Odobrene pogodbe o vlaganju se vodijo v posebnem regi- 

stru pri zveznem upravnem organu iz 30. člena tega zakona. 
V register se vpišejo: datum nastanka dokumenta o tujem 

vlaganju in datum njegove odobritve; imena domačih in tujih 
vlagateljev; vloge tujih vlagateljev; ime organizacije, v katero 
vlagajo tuji vlagatelji, in njen status, njena dejavnost, trajanje 
vlaganja in možnost prenosa tuje vloge. 

30. člen 
Pri izdanih delnicah se vpiše v register samo vrednost 

delnic, ki so jih kupili domači in tuji vlagatelji. Register se 
ažurira z dodatnimi vlaganji, s ponovnim investiranjem 
dobička, s prenehanjem veljavnosti odobrenih dokumentov, 
s prenosom vloge in repatriacijo tuje vloge. Vpis v register se 
opravi v 30 dneh od dneva, ko se izda dovoljenje ali prejme 
obvestilo o vsaki spremembi tuje vloge. 

31. člen 
Podjetje, ki proizvaja oborožitvena sredstva in vojaško 

opremo, se ne sme pogajati o sklenitvi pogodbe o vlaganju, 
dokler ne dobi dovoljenja zveznega upravnega organa za 
ljudsko obrambo. 

Dokler ne dobi dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, 
podjetje ne sme dati tujemu vlagatelju nobenih podatkov 
o proizvodnji vojaške opreme in oborožitvenih sredstev niti 
dovoliti snemanja objektov. 

X. REŠEVANJE SPOROV 

32. člen 
Spore, ki nastanejo med vlagatelji, rešuje pristojno sodišče 

v Jugoslaviji, če s pogodbo o vlaganju ni določeno, da takšne 
spore rešuje arbitrža pri Gospodarski zbornici Jugoslavije in 
kakšna druga domača ali tuja arbitraža. 

Spore, ki utegnejo nastati pri izvrševanju ali razlagi 
pogodbe o koncesiji ali drugih aktov, izdanih na njeni pod- 
lagi, rešuje pristojno jugoslovansko sodišče, če s pogodbo 
o koncesiji ni določeno, da takšne spore rešuje arbitraža, 
ustanovljena pod pogoji, določenimi s konvencijo za reševa- 
nje investicijskih sporov med državo in pripadniki drugih 
držav, ali kakšna druga arbitraža. 

Gospodarski prestopki 

33. člen 
Družbeno podjetje ali druga pravna oseba se kaznuje za 

gospodarski prestopek z denarno kaznijo od 4,500.000 do 
45,000.000 dinarjev; 

1) če za vlaganje oziroma ustanovitev družbenega podjetja 
uporablja sredstva v nasprotju s 3. členom tega zakona; 

2) če pogodbe o vlaganju ne sklene v skladu z 12. členom 
tega zakona; 

3) če periodičnega obračuna in zaključnega računa ne 
sestavi v skladu s predpisi (16. člen); 

4) če drugim vlagateljem ne zagotovi vpogleda v poslovne 
knjige podjetja, v katero so vložili sredstva, kot je predvideno 
v pogodbi o vlaganju in statutu, oziroma če delničarjem 
odreče vpogled v zaključni račun in sklepe zbora (17. člen); 
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5) če ugotovi dobiček oziroma izgubo podjetja s tujim 
vlaganjem v nasprotju s prvim odstavkom 18. člena zakona; 

6) če iz ustvarjenih prihodkov v obračunskem obdobju ne 
poravna ob drugih odhodkih tudi osebnih dohodkov in potreb 
skupne porabe zaposlenih delavcev za to obdobje oziroma 
v skladu z ustrezno pogodbo o delu mešanega podjetja 
s tujim vlaganjem (četrti odstavek 18. člena); 

7) če brez dovoljenja izkorišča določeno naravno bogastvo 
v splošni rabi (20. člen); 

8) če brez dovoljenja zgradi ali uporablja določen gospo- 
darski objekt (22. člen); 

9) če na ozemlju SFRJ ustanovi lastno podjetje v nasprotju 
s 23. členom zakona; 

10) če zvezni upravni organ za ekonomske odnose s tujino 
ne obvesti in ne pošlje izvirnika in prevoda dokumenta 
o ponovnem investiranju dobička ali če tega dokumenta ne 
pošlje v predpisanem roku (28. člen); 

11) če se pogaja o sklenitvi pogodbe o vlaganu v podjetje, 
ki prozvaja oborožitvena sredstva in vojaško opremo, preden 
dobi dovoljenje zveznega upravnega organa za ljudsko 
obrambo (prvi odstavek 31. člena), ali tuji osebi da podatke 

o proizvodnji vojaške opreme in oborožitvenih sredstev (drugi 
odstavek 31. člena). 

XI. KONČNE DOLOČBE 

34. člen 
Pogodbe o vlaganju sredstev tujih vlagateljev, spremembe 

in dopolnitve teh pogodb ter podaljšanje veljavnosti teh 
pogodb, ki so bile sklenjene in odobrene do uveljavitve tega 
zakona, se izvršujejo po predpisih, ki so veljali med odobri- 
tvijo pogodb. 

35. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o vla- 

ganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega 
dela (Uradni list SFRJ št. 18/78, 64/84 in 38/86). 

36. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SFRJ. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je 5. točka prvega 

odstavka 281. člena ustave SFRJ, v kateri je določeno, da 
federacija ureja vlaganje sredstev tujih oseb v Jugoslaviji. 

Po. 2. točki drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ mora 
ta zakon sprejeti Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ na 
podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih 
pokrajin. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
1. Zakon o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organiza- 

cije združenega dela, ki sedaj velja, je bil sprejet leta 1978, 
spremenjen in dopolnjen pa v letih 1984 in 1986. Zakon je bil 
spremenjen in dopolnjen zato, ker so bile večkrat ponovljene 
ocene, da se vlaganja ne uresničujejo tako, kot smo pričako- 
vali, in da bi bilo treba zakon zboljšati. 

S spremembami in dopolnitvami zakona v letu 1984 so bile 
odpravljene predvsem posamezne restriktivne klavzule, ki so 
potencialnim vlagateljem jemale pogum. Poleg tega so bila 
vzpostavljena enakopravnejša razmerja med partnerji pri 
skupnem poslovanju, precej pa je bil poenostavljen tudi 
postopek za odobravanje pogodb. 

Naslednje spremembe in dopolnitve zakona (skupaj štiri 
določbe) so bile v letu 1986, da bi bile vsaj najbistvenejše 
določbe tega zakona usklajene z novimi sistemskimi zakoni 
0 ekonomskih odnosih s tujino, ki so začeli veljati 1. januarja 
1986. 

2. Posledica teh sprememb in dopolnitev, ki so zboljšale 
zakonske pogoje za vlaganje, je bil večji interes tujih vlagate- 
ljev in več sklenjenih pogodb. Tako je bilo leta 1985 sklenjenih 
in odhobrenih 26 pogodb, t. j. dvakrat več kot v prejšnjem letu. 
Vloge znašajo skupaj 45.293,482.611 dinarjev, tuje osebe pa 
so vložile 6.099,484.370 dinarjev. Za ta vlaganja je bil dogovor- 
jen uvoz opreme (z baznim inženiringom) v vrednosti 
10.384,758.359 dinarjev, kar je za 4.285,276.989 dinarjev več, 
kot so vložile tuje osebe. 

V letu 1986 je bilo sklenjenih in odobrenih 27 pogodb. 
Vloge so znašale skupaj 71.148,876.348 dinarjev, tuje osebe 
pa so vložile 22.365,282.889 dinarjev. Za ta vlaganja je bil 
dogovorjen uvoz opreme (z baznim inženiringom) v vrednosti 
27.407,946.733 dinarjev, t.j. za 2.061,663.844 dinarjev več, kot 
so vložile tuje osebe. 

Od skupaj 53 odobrenih pogodb jih je bila polovica »na meji 
vlaganj« - 11 za igre na srečo, 4 za nakup namakalnih siste- 
mov, 1 za nakup letala, 3 za pridelovanje tobaka, 3 za proiz- 
vodnjo tekstila, 1 za gojenje rož, 1 za proizvodnjo perja, 1 za 
gojenje črvov, 1 za gojenje piščancev, 1 za zgraditev hotela in 
1 za proizvodnjo olja. 

Največja tuja vloga znaša 4.950,750.000 dinarjev, najmanjša 
6,466.990 dinarjev, v 21 pogodbah pa ni predviden izvoz. 

Dogovorjeni uvoz tehnologije v zvezi z vlaganji je majhen 
- 356,409.324 dinarjev. Vzrok je v tem, da v pogodbah prevla- 
duje oprema za rekonstrukcijo, ne pa za nove obrate,. 

V letu 1987 je bilo sklenjenih in odobrenih skupaj 38 novih 
pogodb, v prvih osmih mesecih letos pa 19 novih pogodb. 
Struktura in značinosti teh vlaganj se ne razlikujejo veliko od 
tistega, kar je bilo rečeno za vlaganje v prejšnih dveh letih. 

3. Iz navedenih podatkov izhaja, da se število teh pogodb po 
spremembah in dopolnitvah zakona povečuje, in sicer letno 
več kot dvakrat v primerjavi s prejšnjimi leti. Analiza motivov, 
na podlagi katerih se partnerji odločajo, ter okoliščine, v kate- 
rih poslujejo domače organizacije združenega dela, pa opo- 
zarjajo na to, da ne smemo biti optimisti zaradi povečanja 
števila teh pogodb. 

Motivi za sklepanje takih pogodb so namreč različni, imajo 
pa skupno podlago - omogočiti organizaciji združenega dela 
ugodnejšo »sistemsko preureditev« v poslih s tujino. Večina 
blaga, ki ga v svojem reprodukcijskem ciklusu uporablja orga- 
nizacija združenega dela, je v tujini cenejša, blago je boljše 
kakovosti in večje izbire, tuja oseba pa ga daje na kredit. To 
zlasti velja za opremo. Režim uvoza in režim plačevanja tega 
blaga so strogi in organizacija združenega dela pogosto ne 
izpolnjuje pogojev za uvoz in plačilo po teh režimih. 

Vseh teh težav pa organizacija združenega dela nima, če 
ima sklenjeno pogodbo o vlaganju tuje osebe. V tem primeru 
lahko odplačuje tuji osebi blago več let. Lahko ji ga plača 
v dinarjih, ki so po zakonu transferibilni. Devizna vloga in 
devizni priliv iz skupnega poslovanja se ne konvertirata 
v dinarje. Soglasje za uvoz blaga, vštevši tudi opremo, za 
skupno poslovanje se da za več let vnaprej (kolikor traja 
pogodba) in zunaj obstoječih režimov. Zaradi vsega tega se 
organizacija odloči za ugodnejši intrumentarij za skupna vla- 
ganja, tuja oseba pa nima razloga, da v to ne privoli. 

Da bi domača organizacija in tuji partner to tudi uresničila, 
simulirata »skupno vlaganje« in »skupno poslovanje«, saj se 
za takimi pogodbami pravzaprav skriva kupoprodajno raz- 
merje na kredit. 

Povečanje števila in vrednosti takih pogodb ni nič drugega 
kot povečanje zadolženosti našega gospodarstva v tujini. 

Take pojave je težko opaziti in preprečiti v postopku odo- 
bravanja pogodb, saj pogodbe same vsebujejo vse nujne 
formalno-pravne kvalitete, določene z zakonom. 

4. Po oceni predlagatelja takega stanja niso povzročile 
samo neustrezne rešitve v veljavnem zakonu o vlaganju, tem- 
več predvsem splošno ekonomsko stanje v državi in rešitve 
v sistemu gospodarjenja, ki veljajo za skupno poslovanje 
z vloženimi sredstvi. 

Izkušnje kažejo, da so v sedanjih razmerah za spodbujanje 
tujih vlaganj pomembnejši ekonomski ukrepi kot pravni. 
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Ni pa nobenega dvoma, da so tudi zakonski predpisi, ki 
urejajo razmerja med partnerji pri skupnem poslovanju, 
izjemnega pomena za pospeševanje skupnih vlaganj. 

Primerjalna analiza zakonskih predpisov, ki urejajo skupna 
vlaganja pri nas, in zakonskih pogojev, kakršni so v drugih 
državah, kaže, da so naši sedanji predpisi še vedno resna 
ovira za resnična številna skupna vlaganja. 

5. Za našo zakonsko regulativo na tem področju so značilni 
specifičnost, izredno veliko število predpisov, njihova medse- 
bojna neusklajenost, nejasnost in nestabilnost (zelo pogoste 
spremembe). 

Jugoslavija ni sprejela nobene izmed oblik in tipov vlaganja 
tujega kapitala, ki danes obstajajo v svetu. Ni bil sprejet 
običajni sistem mešanih družb in solastnine, temveč se sred- 
stva vlagajo izključno na pogodbeni podlagi. 

Poseben problem je neusklajenost predpisov, ki ga ni 
mogoče rešiti z razlagami in pojasnili posameznih resorjev. 

Iz navedenih razlogov se je predlagatelj odločil za izdelavo 
novega zakona, ki bo v skladu z amandmaji k ustavi SFRJ in 
smernicami za reformo gospodarskega sistema: 

- uvedel različne in v mednarodni poslovni praksi znane 
modele vlaganj po načelu mešanih družb ter druge oblike 
sodelovanja s tujimi vlagatelji; 

- omogočil tujim vlagateljem, da v sorazmerju z vloženimi 
sredstvi sodelujejo pri upravljanju gospodarskih subjektov, 
v katere so vložili svoja sredstva. 

III. Načela, po katerih morajo biti urejena razmerja na 
ustreznem področju, namen, ki ga želimo doseči, ter 
posledice predlaganih rešitev. 

Zakon temelji na naslednjih temeljnih načelih: 
- omogočiti vlaganje tujega kapitala v vse oblike in dejav- 

nosti, urejene z zakonom o podjetjih, če z zakonom to ni 
izključeno; 

- omogočiti čim več subjektom v Jugoslaviji (občanom, 
drobnemu gospodarstvu), da vzpostavijo poslovna razmerja 
s tujimi osebami na podlagi vloženega tujega kapitala: 

- nujno uvesti nacionalno obravnavanje tujih vlaganj 
v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, kar pomeni, da 
imajo podjetja, v katera so vložena tuja sredstva, na enotnem 
jugoslovanskem tržišču enak položaj, pravice in obveznosti 
kot druga družbena podjetja; 

- omogočiti konverzijo dolgov v tuja vlaganja; 
- jasno opredeliti in zavarovati pravice tujih vlagateljev; 
- razširiti avtonomijo volje pogodbenic v skupnih vlaga- 

njih. 

IV. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje zakona, in 
način njihovega zagotavljanja 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna posebna finančna 
sredstva. 

V. Pojasnilo temeljnih pravnih institutov, ki jih vsebuje 
osnutek zakona 

Na podlagi načela »da je dopustno tisto, kar z zakonom ni 
prepovedano« je v 1. členu predvidena možnost za vlaganje 
tujega kapitala v vse gospodarske in družbene dejavnosti, če 
s tem ali z drugim zakonom ni drugače urejeno. 

Subjekta pri skupnih vlaganjih bi bila lahko v prihodnje tuja 
pravna oseba, katere sedež je v tujini, in fizična oseba, katere 
stalno prebivališče je v tujini. To pomeni, da so po tem zakonu 
tuje osebe jugoslovanski državljani, ki imajo stalno prebiva- 
lišče v tujini. 

Domači vlagatelji so lahko poleg družbenih podjetij vsa 
zasebna podjetja, pogodbena podjetja, banke in druge 
finančne organizacije, družbenopolitične skupnosti in jugo- 
slovanski državljani kot fizične osebe. 

Omogočena je konverzija terjatev iz določenih kreditov za 
skupna vlaganja. 

Popolnejše je pravno varstvo tujih vlagateljev, saj so z zako- 
nom zavarovane njihove skupne pravice, ki so jih pridobili 
s pravnoveljavno pogodbo o vlaganju. Ce bi se spremenil 
zakon, na podlagi katerega je bila sklenjena pogodba o vlaga- 
nju, bi veljalo tisto, kar je določeno s pogodbo oziroma 
statutom (pravili) mešanega podjetja (družbe). 

Ker je zakon o podjetjih uredil vse organizacijske oblike 
gospodarskega sodelovanja, imajo po tem osnutku vlagatelji 
pravico izbrati organizacijsko obliko, ki jim najbolj ustreza, ter 
po potrebi spremeniti posamezne organizacijske oblike 
v druge oblike. 

Razčlenjena je pogodba o vlaganju za posamezne organi- 
zacijske oblike ter določeni njeni obvezni sestavni deli, traja- 
nje in prenehanje. 

VI. Prikaz pripravljanja predpisa 
Osnutek zakona je bil izdelan po smernicah, ki jih je pripra- 

vila delovna skupina za ekonomske odnose s tujino, sprejela 
pa komisija za reformo gospodarskega sistema ZIS. Osnutek 
zakona so obravnavali v koordinacijskem odboru za reformo 
gospodarskega sistema, komisiji za reformo gospodarskega 
sistema, Zveznem družbenem svetu za gospodarski sistem, 
Zveznem pravnem in Zveznem ekonomskem svetu, gospodar- 
skih zbornicah republik in pokrajin itd. 

OSNUTEK ZAKONA 

o Narodni banki Jugoslavije in enotnem 

monetarnem poslovanju narodnih bank republik in 

narodnih bank avtonomnih pokrajin (ESA-591) 

POVZETEK 

Ta zakon ureja organizacijo in poslovanje Narodne 
banke Jugoslavije in enotno monetarno poslovanje narod- 
nih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

Pri poslovanju Narodne banke Jugoslavije so posebej 
razčlenjena naslednja vprašanja: urejanje količine denarja 
v obtoku, ohranitev likvidnosti bank in drugih finančnih 
organizacij, ohranitev likvidnosti pri plačilih do tujine, 
izdaja bankovcev in kovancev, posli za Jugoslovansko 
ljudsko armado in ljudsko obrambo, posli delovanja in 
razvoja informacijskega sistema narodnih bank ter drugi 
posli Narodne banke Jugoslavije. 

Posebna pozornost je posvečena uresničevanju kon- 

trolne funkcije Narodne banke Jugoslavije in razmejitvi 
pristojnosti glede na ta dela med Narodno banko Jugosla- 
vije in narodnimi bankami republik oziroma narodnima 
bankama avtonomnih pokrajin. 

Zakon razčlenjuje tudi snov o organih Narodne banke 
Jugoslavije - Svetu guvernerjev in guvernerju Narodne 
banke Jugoslavije, način njunega dela in odločanja, raz- 
mejitev pristojnosti in način organiziranja delovne skup- 
nosti Narodne banke Jugoslavije. 

Na koncu je prikazan način oblikovanja prihodkov, kritja 
odhodkov in oblikovanja in uporabe skladov Narodne 
banke Jugoslavije. 
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I.SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 

narodni banki, avtonomnih pokrajin so ustanove enotnega 
monetarnega sistema, ki izvajajo skupno monetarno in 
devizno politiko in skupne temelje kreditne politike, ki jo 
določa Skupščina SFRJ, ki so v mejah svojih pravic in dolžno- 
sti odgovorne za stabilnost valute, za splošno likvidnost plačil 
v državi in do tujine ter za izvajanje in spremljanje skupne 
monetarne in devizne politike ter skupnih temeljev kreditne 
politike. 

Odgovornost za splošno likvidnost plačil iz prvega odstavka 
tega člena izključuje prevzemanje kakršnihkoli plačilnih 
obveznosti Narodne banke Jugoslavije, narodnih bank repu- 
blik in narodnih bank avtonomnih pokrajin namesto drugih 
družbenih pravnih oseb. 

2. člen 
Z odlokom iz 1. člena tega zakona Skupščine SFRJ določi 

cilje skupne monetarne in devizne politike in skupne temelje 
kreditne politike, zlasti pa: stopnjo restriktivnosti monetarno- 
kreditne politike, način usmerjanja primarne emisije denarja, 
politiko deviznega tečaja, politiko deviznih rezerv in temelje 
za politiko obrestnih mer. 

3. člen 
Narodna banka Jugoslavije je organizacija federacije. 

4. člen 
Za obveznosti Narodne banke Jugoslavije jamči federacija. 

5. člen 
Naloge s področja enotnega monetarnega poslovanja izpol- 

njujejo Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik 
in narodni banki avtonomnih pokrajin samostojno v skladu 
z zveznim zakonom ter drugimi predpisi in splošnimi akti. 

6. člen 
Narodna banka Jugoslavije poroča po potrebi, najmanj pa 

polletno. Skupščini SFRJ o izvajanju skupne monetarne in 
devizne politike, politike kreditnih odnosov s tujino in skupnih 
temeljev kreditne politike. Skupaj z letnim poročilom predloži 
Narodna banka Jugoslavije tudi zaključni račun, ki zajema 
njeno celotno poslovanje. 

7. člen 
Narodna banka Jugoslavije spremlja in proučuje pojave in 

gibanja na področju monetarne, kreditne in devizne politike 
in skupnih temeljev kreditne politike ter pojave in gibanja 
v kreditnih odnosih s tujino in o tem redno poroča Skupščini 
SFRJ. 

Rezultati spremljanja in preučevanja iz prvega odstavka 
tega člena so podlaga za načrtovanje za predlaganje in izvaja- 
nje skupne monetarne in devizne politike, politike kreditnih 
odnosov s tujino in skupnih temeljev kreditne politike. 

8. člen 
Narodna banka Jugoslavije skupaj z narodnimi bankami 

republik in narodnima bankama avtonomnih pokrajin organi- 
zira in usklajuje enoten informacijski sistem narodnih bank (v 
nadaljnjem besedilu: informacijski sistem narodnih bank) kot 
del informacijskega sistema federacije, ki je posebnega 
pomena za subjekte družbenega sistema informiranja. 

9. člen 
O zadevah Narodne banke Jugoslavije, ki se nanašajo na 

odločanje, predlaganje in izvajanje skupne monetarne in 
devizne politike in skupnih temeljev kreditne politike ter na 
predlaganje zveznih zakonov in drugih predpisov in splošnih 
aktov s področja enotnega monetarnega, kreditnega in deviz- 
nega sistema, ter o zadevah v zvezi z delovanjem in razvojem 
informacijskega sistema narodnih bank odloča Svet guver- 
nerjev. 
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Svet guvernerjev sprejema pri odločanju o zadevah iz 
prvega odstavka tega člena sklepe in ukrepe za njihovo izva- 
janje. 

Guverner Narodne banke Jugoslavije ima pravico in dolž- 
nost, da zadrži izvršitev sklepov in splošnih aktov, ki jih je 
sprejel Svet guvernerjev, če meni, da so v nasprotju z dolo- 
čeno politiko in zveznimi zakoni ter drugimi predpisi in sploš- 
nimi akti s področja poslovanja Narodne banke Jugoslavije. 

10. člen 
Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 

pokrajin morajo ravnati pri izvajanju skupne monetarne in 
devizne politike in skupnih temeljev kreditne politike v skladu 
s sklepi in ukrepi, ki jih sprejme Svet guvernerjev oziroma 
guverner Narodne banke Jugoslavije v mejah pravic in dolž- 
nosti Narodne banke Jugoslavije pri izvajanju te politike. 

Sklepi Sveta guvernerjev oziroma guvernerja Narodne 
banke Jugoslavije, ki se sprejmejo zaradi uresničevanja ciljev 
in nalog skupne monetarne in devizne politike in skupnih 
temeljev kreditne politike, so obvezni tudi za banke in druge 
finančne organizacije. 

11. člen 
Narodna banka Jugoslavije je za izvrševanje svojih nalog 

odgovorna Skupščini SFRJ. 

II. POSLOVANJE NARODNE BANKE 
JUGOSLAVIJE 

1. Uravnavanje količine denarja v obtoku 

12. člen 
V skladu s skupno monetarno politiko Narodna banka 

Jugoslavije uravnava količino denarja v obtoku in skupaj 
z narodnimi bankami republik in narodnima bankama avto- 
nomnih pokrajin v mejah svojih pravic in dolžnosti opravlja 
posle, ki se nanašajo na izvajanje skupne monetarne in 
devizne politike ter skupnih temeljev kreditne politike, in 
sprejema sklepe in ukrepe, ki se nanašajo na izvajanje teh 
politik. 

Narodna banka Jugoslavije načrtuje monetarno-kreditne 
agregate z uporabo metodologije monetarnega planiranja, ki 
jo sama določi. 

Narodna banka Jugoslavije sprejema zaradi zagotavljanja 
stabilnosti valute in uravnavanja količine denarja v obto.;u 
projekcijo monetarno-kreditne politike in sklepe o ukrepih za 
izvajanje skupne monetarne politike in skupnih temeljev kre- 
ditne politike v skladu s cilji in nalogami, določenimi z odlo- 
kom Skupščine SFRJ. 

Ukrepi za izvajanje skupne monetarne politike in skupnih 
temeljev kreditne politike so: 

1) določanje višine obvezne rezerve bank in drugih finanč- 
nih organizacij pri Narodni banki Jugoslavije; 

2) izdajanje in umikanje blagajniških zapisov Narodne 
banke Jugoslavije; 

3) nakup in prodaja domačih oziroma tujih prenosnih krat- 
koročnih vrednostih papirjev, če so dale banke nanje avale; 

4) odobravanje kratkoročnih kreditov bankam na podlagi 
domačih in tujih prenosnih kratkoročnih vrednostnih papir- 
jev, če so dale banke nanje avale; 

5) odobravanje kratkoročnih kreditov bankam na podlagi 
določenih listin za namene, določene z odlokom Skupščine 
SFRJ; 

6) odobravanje kreditov bankam z vračilnim rokom do treh 
mesecev proti zastavi obveznic federacije in blagajniških 
zapisov Narodne banke Jugoslavije; 

7) določanje aktivnih in pasivnih obrestnih mer Narodne 
banke Jugoslavije; 

8) izdajanje denarja in jemanje denarja iz obtoka z naku- 
pom oziroma prodajo tujih plačilnih sredstev na enotnem 
deviznem trgu v skladu z zveznim zakonom; 

9) omejevanje obsega in dinamike rasti določenih mone- 
tarno-kreditnih agregatov pri bankah za določen čas. 

Ukrepe iz četrtega odstavka tega člena izvajajo Narodna 
banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodni banki 
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avtonomnih pokrajin. Svet guvernerjev določi, katere ukrepe 
iz četrtega odstavka tega člena izvajajo Narodna banka Jugo- 
slavije, narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin, in način njihovega izvajanja. 

Nakup vrednostnih papirjev iz 3. točke in odobravanje kre- 
ditov iz 4., 5. in 6. točke četrtega odstavka tega člena sta 
dovoljena v okvirih projekcije skupne monetarne politike in 
skupnih temeljev kreditne politike. 

Ukrepi iz četrtega odstavka tega člena se uporabljajo 
enotno za vse banke, če z zveznim zakonom ni drugače 
določeno Narodna banka Jugoslavije določi, kateri ukrepi in 
pod katerimi pogoji se uporabljajo za druge finančne organi- 
zacije. 

Z drugimi finančnimi organizacijami so po tem zakonu 
mišljene: poštna hranilnica, hranilnice, hranilno-kreditne 
organizacije, specializirane finančne organizacije, zavaro- 
valne organizacije, skladi družbenopolitičnih skupnosti in 
organizacij združenega dela ter <^ruge finančne organizacije, 
ustanovljene na podlagi zakona. 

13. člen 
Narodna banka Jugoslavije določa višino obvezne rezerve 

bank in drugih finančnih organizacij tako, da predpiše dolo- 
čen odstotek (stopnjo) od depozitov in vseh drugih sredstev, 
odvisno od vrste depozitov oziroma sredstev in njihovih 
rokov. 

Narodna banka Jugoslavije lahko izjemoma določi tudi 
višino obvezne rezerve tako, da predpiše določen odstotek 
(stopnjo) od kreditov in drugih plasmajev bank in drugih 
finančnih organizacij, odvisno od vrste kreditov oziroma pla- 
smajev in njihovih rokov. 

Narodna banka Jugoslavije lahko določi višino obvezne 
rezerve tudi tako, da predpiše diferencirane odstotke (stop- 
nje) po vrsti in velikosti depozitov in drugih sredstev ter 
kreditov in drugih plasmajev bank in drugih finančnih organi- 
zacij. 

14. člen 
Narodna banka Jugoslavije določa način in roke za obraču- 

navanje in izločanje obvezne rezerve na poseben račun. 
Banke in druge finančne organizacije lahko uporabljajo 

izločena sredstva obvezne rezerve med mesecem za ohranja- 
nje svoje dnevne likvidnosti. 

Banke in druge finančne organizacije morajo plačati 
Narodni banki Jugoslavije nadomestilo za uporabo sredstev 
obvezne rezerve iz drugega odstavka tega člena. 

Banke in druge finančne organizacije, ki nepravilno obra- 
čunavajo obvezno rezervo ali v predpisanem roku ne izločijo 
obvezne rezerve, morajo plačati Narodni banki Jugoslavije za 
znesek premalo obračunane in izločene obvezne rezerve 
večje nadomestilo od nadomestila iz tretjega odstavka tega 
člena. 

Višino stopnje, po kateri se obračunava in plačuje nadome- 
stilo iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, predpiše 
Narodna banka Jugoslavije. 

15. člen 
Narodna banka Jugoslavije izdaja blagajniške zapise 

s posebnim sklepom, s katerim se določijo obseg, roki in 
drugi pogoji za njihov vpis oziroma izplačilo. 

Blagajniške zapise Narodne banke Jugoslavije lahko vpisu- 
jejo banke in druge finančne organizacije. 

Narodna banka Jugoslavije lahko predpiše bankam in dru- 
gim finančnim organizacijam kot ukrep za ohranjanje njihove 
minimalne likvidnosti tudi obvezen vpis blagajniških zapisov. 

16. člen 
Narodna banka Jugoslavije določa vrsto, višino, roke in 

druge pogoje za nakup in prodajo domačih in tujih prenosnih 
kratkoročnih vrednostnih papirjev. 

17. člen 
Narodna banka Jugoslavije določa višino, roke za uporabo 

in vračanje ter druge pogoje za dajanje kratkoročnih kreditov 
bankam in drugim finančnim organizacijam, in sicer: 

1. na podlagi domačih in tujih prenosnih vrednostnih papir- 
jev, za katere so dale banke avale in ki dospeio v enem letu; 

2. na podlagi določenih listin tudi za namene, določene 
z odlokom Skupščine SFRJ; 

3. na podlagi zastave obveznic federacije, ki dospejo 
v enem letu, ter blagajniških zapisov Narodne banke Jugosla- 
vije. 

Narodna banka Jugoslavije določa, katere vrste vrednost- 
nih papirjev in drugih listin so lahko podlaga za dajanje 
kreditov po tem členu. 

18. člen 
Narodna banka Jugoslavije določa splošno eskontno mero 

Narodne banke Jugoslavije. 
Narodna banka Jugoslavije določa obrestne mere, po kate- 

rih se zaračunavajo obresti za vse kredite in druge terjatve 
oziroma plačujejo obresti za sredstva, deponirana pri Narodni 
banki Jugoslavije. 

Narodna banka Jugoslavije ne plačuje obresti za deponi- 
rana sredstva federacije. 

19. člen 
Narodna banka Jugoslavije izdaja in jemlje iz obtoka denar 

tudi z nakupom oziroma prodajo tujih plačilnih sredstev na 
enotnem deviznem trgu v skladu z zveznim zakonom in dolo- 
čeno skupno monetarno in devizno politiko. 

20. člen 
Narodna banka Jugoslavije lahko omeji obseg in dinamiko 

rasti določenih monetarno-kreditnih agregatov pri bankah in 
drugih finančnih organizacijah, če je to nujno za uresničeva- 
nje ciljev in nalog skupne monetarne politike in skupnih 
temeljev kreditne politike in če teh ciljev oziroma nalog ni 
mogoče uresničiti z drugimi ukrepi, za katere je pooblaščena 
Narodna banka Jugoslavije. 

Če je nujno, da se ukrep iz prvega odstavka tega člena 
uporablja več kot šest mesecev, mora Narodna banka Jugo- 
slavije za nadaljnjo uporabo tega ukrepa zahtevati soglasje 
Skupščine SFRJ. 

Od omejitev iz prvega odstavka tega člena ni mogoče 
izvzeti nobene banke in druge finančne organizacije, lahko pa 
se predpišejo različne omejitve in izvzetja od omejitev za 
določene namene kreditov in drugih plasmajev bank in drugih 
finančnih organizacij. 

21. člen 
Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 

pokrajin kupujejo vrednostne papirje iz 16. člena ter dajejo 
kredite iz 17. in 28. člena tega zakona v skladu z določeno 
skupno monetarno in devizno politiko in skupnimi temelji 
kreditne politike ter v skladu s sklepi Narodne banke Jugosla- 
vije. 

2. Ohranjanje likvidnosti bank in drugih finančnih 
organizacij 

22. člen 
Narodna banka Jugoslavije sprejema za ohranjanje likvid- 

nosti bank in drugih finančnih organizacij sklepe, s katerimi: 
1). predpisuje višino, pogoje in način ohranjanja minimalne 

likvidnosti bank in drugih finančnih organizacij; 
2) predpisuje obvezne okvire in rokovno strukturo plasma- 

jev bank in drugih finančnih organizacij; 
3) predpisuje način uporabe obvezne rezerve pri Narodni 

banki Jugoslavije za ohranjanje likvidnosti bank in drugih 
finančnih organizacij; 

4) določa pogoje, pod katerimi se oblikuje posebna likvid- 
nostna rezerva pri bankah in drugih finančnih organizacijah, 
ki dajejo avale na vrednostne papirje, ki jih izdajajo organiza- 
cije združenega dela, dajejo garancije za njihove obveznosti 
in izdajajo lastne vrednostne papirje, ter okvir za opravljanje 
teh poslov; 

5) določa pogoje za oblikovanje posebne rezerve bank, 
Poštne hranilnice in hranilnic za ohranjanje likvidnosti v pla- 
čilih iz naslova dinarskih hranilnih vlog občanov; 

6) predpisuje višino, roke za uporabo in vračanje ter druge 
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pogoje za kratkoročne kredite, ki se dajejo bankam za ohra- 
njanje dnevne likvidnosti na podlagi določenih vrednostnih 
papirjev; 

7) predpisuje pogoje za ugotavljanje nesolventnosti in 
nelikvidnosti bank in drugih finančnih organizacij ter ukrepe 
proti nesolventnim in nelikvidnim bankam in drugim finanč- 
nim organizacijam; 

8) predpisuje minimalne splošne pogoje za kreditno spo- 
sobnost bank in drugih finančnih organizacij. 

Ukrepi iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo enotno 
za vse banke, če z zveznim zakonom ni drugače določeno. 
Narodna banka Jugoslavije določi, kateri ukrepi iz tega člena 
in pod katerimi pogoji se uporabljajo za druge finančne orga- 
nizacije. 

23. člen 
Narodna banka Jugoslavije lahko predpiše, da morajo imeti 

banke in druge finančne organizacije kot minimum za ohra- 
njanje svoje likvidnosti del sredstev na vseh računih tudi 
v določenih likvidnih plasmajih. 

Narodna banka Jugoslavije lahko predpiše tudi, da morajo 
banke in druge finančne organizacije ohranjati strukturo svo- 
jih plasmajev po rokih dospelosti v določenih okvirih in jo 
usklajevati s strukturo virov sredstev po njihovih rokih. 

24. člen 
Narodna banka Jugoslavije predpiše pogoje in način za 

uporabo obvezne rezerve bank in drugih finančnih organiza- 
cij za ohranjanje njihove dnevne likvidnosti. 

Dokler uporablja obvezno rezervo pri Narodni banki Jugo- 
slavije, banka oziroma druga finančna organizacija ne sme 
dajati kreditov niti opravljati drugih plasmajev. 

25. člen 
Narodna banka Jugoslavije lahko predpiše minimalni zne- 

sek posebne likvidnostne rezerve, ki ga morajo banke in 
druge finančne organizacije ugotoviti glede na lastne vred- 
nostne papirje, na vrednostne papirje, za katere šo dale aval, 
in na dane garancije. 

Sredstva posebne likvidnostne rezerve iz prvega odstavka 
tega člena so na rednem žiro-računu banke. 

26. člen 
Narodna banka Jugoslavije jamči za hranilne vloge obča- 

nov v dinarjih pri bankah, Poštni hranilnici in drudih hranil- 
nicah. 

Obveznost Narodne banke Jugoslavije iz naslova jamstva iz 
prvega odstavka tega člena nastane: 

1) če banke, Poštna hranilnica oziroma hranilnica na svo- 
jem žiro-računu nima dovolj sredstev za tekoča izplačila iz 
naslova dinarskih hranilnih vlog, za ohranjanje svoje likvidno- 
sti pa je izkoristila sredstva obvezne rezerve - po 24.členu 
tega zakona; 

2) če gre banka, Poštna hranilnica oziroma hranilnica pod 
stečaj, nima pa možnosti, da poravna obveznosti iz naslova 
dinarskih hranilnih vlog na način, določen z zveznim za- 
konom. 

Narodna banka Jugoslavije izpolnjuje svoje obveznosti iz 1. 
točke drugega odstavka tega člena v breme svojih rednih 
sredstev, obveznosti iz 2. točke drugega odstavka tega člena 
pa v breme prihodkov oziroma posebne rezerve Narodne 
banke Jugoslavije. 

Nastanek obveznosti iz drugega odstavka tega člena, način 
njene izpolnitve in pogoje, pod katerimi banke, Poštna hranil- 
nica in hranilnice uporabljajo in vračajo posojila iz tega 
naslova, se določijo s sklepom Narodne banke Jugoslavije. 

27. člen 
Na podlagi obveznega jamstva za dinarske hranilne vloge 

občanov lahko Narodna banka Jugoslavije predpiše, da 
morajo imeti banke, Poštna hranilnica in hranilnice posebno 
rezervo za ohranjanje likvidnosti v plačilih iz naslova dinar- 
skih hranilnih vlog občanov. 

Narodna banka Jugoslavije lahko s sklepom določi, kdaj 
morajo banke, Poštna hranilnica in hranilnice zavarovati 
dinarske hranilne vloge občanov pri zavarovalni organizaciji. 

28. člen 
Narodna banka Jugoslavije določa višino, roke za uporabo 

in vračilo ter druge pogoje za dajanje kratkoročnih kreditov 
bankam in drugim finančnim organizacijam za ohranjanje 
njihove dnevne likvidnosti. 

Kredite iz prvega odstavka tega člena dajejo bankam 
narodne banke republik in narodni banki avtonomnih pokra- 
jin na podlagi vrednostnih papirjev, s katerimi banke razpola- 
gajo, in sicer: 

1) na podlagi blagajniških zapisov Narodne banke Jugosla- 
vije; 

2) na pdolagi vrednostnih papirjev, ki jih izdaja federacija; 
3) na podlagi obveznic, ki so jih izdale republike oziroma 

avtonomni pokrajini; 
4) na podlagi obveznic, za katere so republike oziroma 

avtonomni pokrajini z zakonom prevzele obveznost, da jih 
bodo amortizirale, ali so zanje prevzele garancijo; 

5) na podlagi določenih eskontiranih menic organizacij 
združenega dela. 

29. člen 
Narodna banka Jugoslavije predpiše minimalne splošne 

pogoje kreditne sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati banke 
in druge finančne organizacije. 

30. člen 
Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 

nomne pokrajine ne sme kupovati prek bank in drugih finanč- 
nih organizacij domačih in tujih prenosnih kratkoročnih vred- 
nostnih papirjev in odobravati kreditov bankam in drugim 
finančnim organizacijam, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 29. 
člena tega zakona. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena sme narodna banka 
republike oziroma narodna banka avtonomne pokrajine odo- 
briti banki ali drugi finančni organizaciji uporabo kreditov za 
ohranjanje likvidnosti, če izpolnjuje pogoje, predpisane za 
uporabo teh kreditov. 

31. člen 
Banka ali druga finančna oraganizacija se šteje za nelik- 

vidno: 
1) če sredstev obvezne rezerve, ki jih je uporabljala tudi za 

ohranjanje likvidnosti, ne vrne v rokih, predvidenih v sklepu 
Narodne banke Jugoslavije; 

2) če v roku ni poravnala zapadlih obveznosti v državi in do 
tujine ali če je te obveznosti namesto nje izpolnila druga 
pravna oseba ali družbenopolitična skupnost na podlagi ga- 
rancije; 

3) če v predpisanem roku ne vrne sredstev narodne banke, 
ki jih je uporabljala za izplačilo dinarskih hranilnih vlog ob- 
čanov; 

4) če po predloženih nalogih za plačilo nima dovolj sredstev 
na računih pri Službi družbenega knjigovodstva. 

32. člen 
Narodna banka Jugoslavije določi natančnejše pogoje za 

nastanek nelikvidnosti banke in druge finančne organizacije. 
Služba družbenega knjigovodstva mora o podatkih, ki opre- 

deljujejo nastanek nelikvidnosti banke in druge finančne 
organizacije in s katerimi razpolaga v okviru svojega poslova- 
nja, takoj obvestiti pristojno narodno banko republike ozi- 
roma narodno banko avtonomne pokrajine. 

33. člen 
Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 

nomne pokrajine ugotovi trenutek nastanka nelikvidnosti 
banke ali druge finančne organizacije in o tem obvesti: 
- Narodno banko Jugoslavije, 
- pristojno organizacijsko enoto službe družbenega knji- 

govodstva in Službo družbenega knjigovodstva Jugoslavije; 
- družbenopolitično skupnost, na katere območju je sedež 

banke oziroma druge finančne organizacije. 
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3. Ohranjanje likvidnosti v plačilih do tujine 

34. člen 

Za ohranjanje likvidnosti v plačilih do tujine sprejema 
Narodna banka Jugoslavije v skladu z zveznim zakonom 
sklepe in predpisuje ukrepe ter v mejah svojih pravic in 
dolžnosti uporablja te ukrepe samostojno oziroma skupaj 
z narodnimi bankami republik in narodnima bankama avto- 
nomnih pokrajin. 

35. člen 

Za ohranjanje likvidnosti v plačilih do tujine ter na področju 
plačevanja in kreditnih odnosov s tujino Narodna banka Jugo- 
slavije kupuje in prodaja devize na medbančnem sestanku 
enotnega deviznega trga in opravlja druge posle, določene 
z zveznim zakonom. 

36. člen 
Plačilna sredstva, ki se glasijo na tuje denarne enote, so 

tuja gotovina, prenosni tuji vrednostni papirji, prenosne terja- 
tve pri tujih bankah in finančnih organizacijah, dvostranske in 
večstranske obračunske denarne enote ter posebne pravice 
črpanja. 

37. člen 
Narodna banka Jugoslavije ravna s stalnimi in tekočimi 

deviznimi rezervami Jugoslavije, razen z delom tekočih deviz- 
nih rezerv, s katerimi ravnajo pooblaščene banke. 

38. člen 
Za ohranjanje likvidnosti Jugoslavije v plačilih do tujine 

v okviru določene devizne politike lahko narodna banka pred- 
piše, da se morajo plačila do tujine vnaprej prijavljati, da 
morajo imeti pooblaščene banke določen znesek v devizah ali 
drugih likvidnih deviznih plasmajih kot minimalno rezervo za 
ohranjanje likvidnosti v plačilih do tujine, ter druge ukrepe, za 
katere je pooblaščena z zveznim zakonom. 

39. člen 
Narodna banka Jugoslavije lahko prodaja in kupuje dinarje 

v tujini. 

40. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 

narodni banki avtonomnih pokrajin v skladu z določeno 
devizno politiko vplivajo, spremljajo in kontrolirajo sklepanje 
kreditnih odnosov s tujino v skladu z zveznim zakonom. 

41. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 

narodni banki avtonomnih pokrajin zagotavljajo izvajanje pla- 
čilnih in finančnih pogodb s tujino. 

42. člen 
Narodna banka Jugoslavije se sme zadolževati v tujini v svo- 

jem imenu in za svoj račun, da bi ohranila likvidnost v plačilih 
do tujine. 

Kredite iz prvega odstavka tega člena z vračilnim rokom, 
daljšim od enega leta, sme Narodna banka Jugoslavije naje- 
mati samo na podlagi zveznega zakona. 

43. člen 
Narodna banka Jugoslavije se sme zadolževati v svojem 

imenu, za račun federacije pa samo na podlagi zveznega 
zakona. t 

4. Izdajanje bankovcev in kovancev 

44. člen 
Bankovci in kovanci, ki se glasijo na dinarje (gotovina) so 

zakonito plačilno sredstvo na ozemlju Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije. 

45. člen 
Vse obveznosti in pravice ter vsi posli, ki se glasijo na denar 

in so sklenjeni v Jugoslaviji med organizacijami združenega 
dela, drugimi domačimi pravnimi osebami in občani ter med 
občani in tujo osebo, se izražajo v dinarjih in izvršujejo s pla- 
čilnimi sredstvi, ki se glasijo na dinarje, če z zveznim zakonom 
ni drugače določeno. 

, Določbe pogodb ali drugega pravnega posla, ki jih sklepajo 
osebe iz prvega odstavka tega člena in v katerih se dinarska 
vrednost obveznosti izračunava na podlagi cene zlata ali 
tečaja tujih valut in drugih mednarodnih plačilnih sredstev, so 
nične, če z zveznim zakonom ni drugače določeno. 

46. člen 

Denarna enota Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije je dinar, ki se deli na 100 par. 

47. člen 
Narodna banka Jugoslavije izdaja bankovce in kovance, 

določa apoene ter glavna znamenja bankovcev in kovancev. 
Narodna banka Jugoslavije izda sklep o dajanju v obtok in 

jemanju iz obtoka bankovcev in kovancev. 

48. člen 

Narodna banka Jugoslavije oskrbuje narodne banke repu- 
blik in narodni banki avtonomnih pokrajin z bankovci in 
kovanci. , 

Narodna banka republike oziroma narodna banka avto- 
nomne pokrajine oskrbuje z bankovci in kovanci organizacij- 
ske enote službe družbenega knjigovodstva na območju 
republike oziroma avtonomne pokrajine. 

49. člen 

Najnižji apoen v prometu, s katerim se zaokroži končni 
obračun v gotovinskem in brezgotovinskem plačilnem pro- 
metu ter poslovnih knjigah, določi Narodna banka Jugoslavije 
v soglasju z Zveznim izvršnim svetom. 

50. člen 

Bankovci in kovanci, ki se vzamejo iz obtoka, nehajo biti 
zakonito plačilno sredstvo in se zamenjajo v rokih in na način, 
kot to določi Narodna banka Jugoslavije s svojim sklepom. 

V sklepu iz prvega odstavka tega člena se določi tudi rok, 
do katerega bo Narodna banka Jugoslavije zamenjevala ban- 
kovce oziroma kovance, ki so nehali biti zakonito plačilno 
sredstvo. vt . 

Po poteku roka in drugega odstavka tega člena ]e naknadna 
zamenjava bankovcev oziroma kovancev, ki so nehali biti 
zakonito plačilno sredstvo, možna po sklepu Narodne banke 
Jugoslavije še nadaljnjih pet let. 

51. člen 
Narodna Banka Jugoslavije zamenjuje bankovce in 

kovance, ki so postali neprimerni za promet, in sicer obrab- 
ljene bankovce za cel znesek, poškodovane bankovce in 
kovance pa pod pogoji, ki jih sama določi. 

52. člen 

Odlok o izdajanju bankovcev za izredne potrebe države, 
nastale zaradi neposredne vojne nevarnosti ali v vojnem sta- 
nju, izda Zvezni izvršni svet. 

, 53. člen 

Bankovce in kovance, ki jih izdaja Narodna banka Jugosla- 
vije, izdeluje Zavod za izdelavo bankovcev in kovancev, ki je 
v sestavi Narodne banke Jugoslavije. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena sme Narodna banka 
Jugoslavije izdelovati bankovce in kovance tudi pri drugih 
specializiranih organizacijah v Jugoslaviji in tujini. 

54. člen 

Zavod za izdelavo bankovcev in kovancev je kot specializi- 
rana organizacija v sestavi Narodne banke Jugoslavije druž- 
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bena pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovor- 
nostmi, ki so določene s tem zakonom in statutom Narodne 
banke Jugoslavije, posluje pa pod imenom Narodna banka 
Jugoslavije - Zavod za izdelavo bankovcev in kovancev. 

5. Posli za račun federacije, Jugoslovanske 
ljudske armade in ljudske obrambe 

55. člen 
Narodna banka Jugoslavije sprejema v depozit sredstva 

federacije, opravlja kreditne in druge bančne posle za potrebe 
Jugoslovanske ljudske armade in za druge potrebe ljudske 
obrambe, določene z zveznim zakonom, ter druge z zakonom 
določene kreditne oziroma bančne posle za račun federacije. 

Poslovanje Narodne banke Jugoslavije iz prvega odstavka 
tega člena se vodi ločeno od poslovanja, ki se nanaša na 
izvajanje skupne monetarne in devizne politike ter skupnih 
temeljev kreditne politike. 

56. člen 
Z denarnimi sredstvi federacije so po prvem odstavku 55. 

člena tega zakona mišljena sredstva proračuna federacije in 
sredstva zveznih upravnih organov in zveznih organizacij ter 
skladov federacije, razen sredstev na računih delovnih skup- 
nosti v teh organih, organizacijah in skladih. 

57. člen 
Narodna banka Jugoslavije lahko odobrava kredite federa- 

cije za potrebe njenega proračuna, in sicer v višini, na način in 
pod pogoji, ki jih za vsak posamični kredit določa zvezni 
zakon. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Narodna banka 
Jugoslavije odobrava kratkoročne kredite federaciji tudi za 
premoščanje časovne neusklajenosti med prilivom prihodkov 
in izvrševanjem odhodkov proračuna federacije. Rok za vra- 
čanje kreditov je najpozneje do konca tekočega proračun- 
skega leta. 

Po določbah tega člena se kredit federaciji lahko odobri 
samo v okvirih projekcije skuphe monetarne politike in skup- 
nih temeljev kreditne politike. 

58. člen 
Narodna banka Jugoslavije opravlja kreditne in druge 

bančne posle za potrebe Jugoslovanske ljudske armade in za 
druge potrebe ljudske obrambe, določene z zveznim za- 
konom. 

Posle iz prvega odstavka tega člena opravlja specializirana 
organizacija v sestavi Narodne banke Jugoslavije z imenom: 
Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis (v nadaljnjem 
besedilu: Vojaški servis). 

59. člen 
Vojaški servis opravlja tele posle: 

1) financira in kreditira vojaške ustanove, programe gradi- 
tve objektov in dogovorjene proizvodnje in storitev za potrebe 
Jugoslovanske ljudske armade in za druge potrebe ljudske 
obrambe: 

2) financira in kreditira programe opremljanja z oboroži- 
tvijo in vojaško opremo ter graditve objektov teritorialne 
obrambe: 

3) financira in kreditira zmogljivosti, namenjene za razisko- 
vanje, razvoj in proizvodnjo oborožitve in vojaške opreme, ter 
druge zmogljivosti, ki so posebnega pomena za ljudsko 
obrambo: 

4) financira in kreditira dogovorjeno proizvodnjo oboroži- 
tve in vojaške opreme; 

5) zbira hranilne vloge, izplačuje osebne dohodke in daje 
kredite aktivnim vojaškim osebam, civilnim osebam v službi 
v Jugoslovanski ljudski armadi in vojaškim zavarovancem; 

6) opravlja depozitne in druge bančne posie. 

60. člen 
Posle iz 59. člena tega zakona opravlja Vojaški servis: 
1) z namenskimi sredstvi federacije in z namenskimi sred- 

stvi, ki mu jih dajo na razpolago Zvezni sekretariat za ljudsko 
obrambo in drugi nosilci sredstev, namenjenih za ljudsko 
obrambo; 

2) z namenskimi sredstvi za vlaganja v zmogljivosti za razvoj 
in proizvodnjo oborožitve in vojaške opreme; 

3) s sredstvi drugih uporabnikov; 
4) s sredstvi, ki jih dobi s krediti; 
5) s sredstvi, namenjenimi za kreditiranje aktivnih vojaških 

oseb, civilnih oseb v službi v Jugoslovanski ljudski armadi in 
vojaških zavarovancev, s prihranki in depozitnimi sredstvi na 
računih vojaških enot in vojaških ustanov. 

Vojaški servis lahko uporablja kratkoročne kredite iz pri- 
marne emisije za kreditiranje organizacij združenega dela, ki 
proizvajajo oborožitev in vojaško opremo,, ter vojaških usta- 
nov, če se to kreditiranje nanaša na izpolnjevanje mednarod- 
nih obveznosti Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije; oceno o tem da Zvezni izvršni svet. 

Pogoje za uporabo sredstev primarne emisije za namene iz 
drugega odstavka tega člena določi Narodna banka Jugosla- 
vije v skladu s cilji in nalogami skupne monetarne in devizne 
politike in skupnih temeljev kreditne politike. 

61. člen 
Vojaški servis opravlja posle devizne dokumentarne kon- 

trole, devizno-valutne posle in plačilni promet s tujino za 
zunanjetrgovinske posle iz pristojnosti Zveznega sekretariata 
za ljudsko obrambo ter kontrolo deviznega poslovanja poo- 
blaščenih izvršilcev teh poslov. 

62. člen 
Za posle Vojaškega servisa se smiselno uporabljajo dolo- 

-čene določbe zakona, ki ureja bančni sistem in bančno poslo- 
vanje. Narodna banka Jugoslavije določi v sporazumu z zvez- 
nim sekretarjem za ljudsko obrambo, katere določbe tega 
zakona se smiselno uporabljajo za poslovanje Vojaškega ser- 
visa. 

63. člen 
Narodna banka Jugoslavije v sporazumu z zveznim sekre- 

tarjem za ljudsko obrambo natančneje predpiše poslovanje in 
organizacijo Vojaškega servisa ter način kontrole dela in 
poslovanja Vojaškega servisa v delu, ki se nanaša na njegovo 
dinarsko in devizno poslovanje, ki ju opravlja Narodna banka 
Jugoslavije. 

6. Posebna pooblastila Narodne banke 
Jugoslavije in posli kontrole 

64. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 

narodni banki avtonomnih pokrajin kontrolirajo izvajanje 
ukrepov skupne monetarne in devizne politike in skupnih 
temeljev kreditne politike ter predpisov, ki urejajo devizno 
poslovanje in kreditne odnose s tujino, promet blaga in stori- 
tev s tujino in opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini po 
bankah, drugih finančnih organizacijah in končno uporabni- 
kov sredstev iz primarne emisije. 

Izvajanje ukrepov in predpisov iz prvega odstavka tega 
člena neposredno in stalno kontrolirajo narodne banke repu- 
blik in narodni banki avtonomnih pokrajin na ozemlju svoje 
republike oziroma avtonomne pokrajine ter o opravljeni kon- 
troli in sprejetih ukrepih obveščajo najmanj enkrat na mesec 
Narodno banko Jugoslavije. 

Narodna banka Jugoslavije kontrolira delo narodnih bank 
republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin glede poslov 
iz prvega odstavka tega člena, po potrebi pa tudi neposredno 
kontrolira banke, druge finančne organizacije in končne upo- 
rabnike sredstev iz primarne emisije. 

Natančnejše pogoje in način kontrole, vrsto, vrstni red in 
enotni postopek pri izvajanju ukrepov predpisuje Narodna 
banka Jugoslavije. 

65. člen 
Pri opravljanju kontrole po 64. členu tega zakona imajo 

Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin pravico do vpogleda 
v poslovne knjige in drugo dokumentacijo bank, drugih 
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finančnih organizacij in končnih uporabnikov sredstev, dob- 
ljenih na podlagi 17. in 28. člena tega zakona. 

Banke, druge finančne organizacije in končni uporabniki 
sredstev morajo na zahtevo Narodne banke Jugoslavije, 
narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokra- 
jin poslati podatke o vprašanjih, ki so bistvena za kontrolo iz 
64. člena tega zakona. 

Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin opravljajo kontrolo iz 64. 
člena tega zakona tudi s pregledom poročil in druge doku- 
mentacije, ki jih dobijo od bank in drugih finančnih organiza- 
cij, ter s pregledom podatkov in druge dokumentacije, ki jo 
imajo na razpolago, nanaša pa se na uporabo predpisov po 
bankah in drugih finančnih organizacijah. 

66. člen 

Če se s kontrolo iz prvega odstavka 64. člena tega zakona 
ugotovi, da je banka ali druga finančna organizacija ravnala 
v nasprotju z ukrepi in predpisi iz omenjenega člena, sprejme 
Narodna banka Jugoslavije, narodna banka republike ozi- 
roma narodna banka avtonomne pokrajine ukrepe proti tej 
banki oziroma drugi finančni organizaciji ter proti vodilnim 
delavcem banke oziroma druge finančne organizacije. 

67. člen 

Ukrepi iz 66. člena tega zakona, ki se sprejmejo proti banki 
oziroma drugi finančni organizaciji, so: 

1) ustavitev nakupa vrednostnih papirjev iz 16. člena in 
kreditiranja iz 17. in 28. člena tega zakona v trajanju 10 do 30 
dni; 

2) omejitev sprejemanja depozitov in hranilnih vlog obča- 
nov v trajanju 15 do 30 dni; 

3) omejitev novih plasmajev v trajanju 30 do 60 dni; 
4) ustavitev plačil v tujini, razen plačil iz naslova dospelih 

zunanjih kreditov in konvencijskih obveznosti v trajanju 10 do 
60 dni; 

5) omejitev zadolževanja v tujini v trajanju 30 do 60 dni in 
6) drugi ukrepi, določeni z zveznim zakonom. 
Ukrepi iz tega člena in rok njihovega trajanja se določijo 

z odločbo, ki jo izda guverner Narobne banke Jugoslavije, 
guverner narodne banke republike oziroma guverner narodne 
banke avtonomne pokrajine in je dokončna v upravnem po- 
stopku. 

68. člen 
Če se z ukrepi, sprejetimi proti banki oziroma drugi finančni 

organizaciji, v roku, določenem po 67. členu tega zakona, ne 
zagotovi zakonito poslovanje. Narodna banka Jugoslavije, 
narodna banka republike oziroma narodna banka avtonomne 
pokrajine izterjajo vse svoje terjatve do te banke oziroma 
druge finančne organizacije. 

Če se pri kontroli ugotovi, da se o poslovanju banke ali 
druge finančne organizacije dejanja, ki so po zakonu kazniva, 
vloži guverner Narodne banke Jugoslavije, guverner narodne 
banke republike oziroma guverner narodne banke avtonomne 
pokrajine ali oseba, ki jo on pooblasti, prijavo pri pristojnem 
organu. 

69. člen 
Če narodna banka republike ali narodna banka avtonomne 

pokrajine ni opravila kontrole banke oziroma druge finančne 
organizacije ali ni nastopila z ukrepi proti banki oziroma drugi 
finančni organizaciji, mora Narodna banka Jugoslavije opra- 
viti to kontrolo in nastopiti s temi ukrepi. 

Če narodna banka republike ali narodna banka avtonomne 
pokrajine ni opravila kontrole banke oziroma druge finančne 
organzacije ali ni nastopila z ukrepi proti banki oziroma drugi 
finančni organizaciji, mora Narodna banka Jugoslavije opra- 
viti to kontrolo in nastopiti s temi ukrepi. 

70. člen 
Narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 

pokrajin kontrolirajo zunanjetrgovinsko in devizno poslova- 
nje organizacij združenega dela (podjetij) in drugih domačih 
oseb v mejah pooblastil, določenih ^ predpisi o zunanjetrgo- 
vinskem in deviznem poslovanju. 

Če narodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin pri kontroli iz prvega odstavka tega člena ugotovijo, 
da so v poslovanju organizacij združenega dela (podjetij) in 
drugih domačih oseb dejanja, ki so po zakonu kazniva, vložijo 
prijavo pri pristojnem organu. 

Narodna banka Jugoslavije kontrolira kako narodne banke 
republik in narodni banki avtonomnih pokrajin izvajajo 
določbe prvega in drugega odstavka tega člena. 

71. člen 

O opravljenih kontrolah in izvedenih ukrepih obvesti 
Narodna banka Jugoslavije Skupščino SFRJ dvakrat na ieto. 

72. člen 
Narodna banka Jugoslavije določi natančnejše pogoje, pod 

katerimi banka posluje s sredstvi in skladi banke in z drugimi 
sredstvi. 

Narodna banka Jugoslavije, narodna banke republik in 
narodni banki avtonomnih pokrajin kontrolirajo izvajanje 
predpisanih pogojev za poslovanje s sredstvi banke in pri tem 
ocenjujejo smotrnost poslovanja in upravljanja banke ter spo- 
štovanje načel bančnega poslovanja in izvajajo ukrepe za 
odpravo nepravilnosti. 

73. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik in 

narodni banki avtonomnih pokrajin morajo nenehno sprem- 
ljati izpolnjevanje predpisanih pogojev za poslovanje s sred- 
stvi banke oziroma druge finančne organizacije, ocenjujejo 
smotrnost poslovanja in upravljanja banke oziroma druge 
finančne organizacije, spoštovanje načel bančnega poslova- 
nja in izvajanje ukrepov in predpisov ter redno izvajajo ukrepe 
proti bankam in drugim finančnim organizacijam. 

O ocenah poslovanja banke in druge finančne organizacije 
ter o tem kako so Narodna banka Jugoslavije, narodne banke 
republik in narodni banki avtonomnih pokrajin izvedle ukrepe 
iz prvega odstavka tega člena, obvesti Narodna banka Jugo- 
slavije SFRJ dvakrat na leto. 

74. člen 
Službe kontrole Narodne banke Jugoslavije, narodnih bank 

republik in bank avtonomnih pokrajin so samostojne pri izvr- 
ševanju svojih zakonskih pooblastil ter za svoje delo nepo- 
sredno odgovarjajo guvernerjem omenjenih narodnih bank. 

Službe kontrole Narodne banke Jugoslavije, narodnih bank 
republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin so nepo- 
sredno odgovorne tudi Svetu guvernerjev. 

75. člen 
Guverner Narodne banke Jugoslavije sme v primerih, dolo- 

čenih z zveznim zakonom, postavljati v bankah tudi kontro- 
lorje, da kontrolirajo izvajanje določenih ukrepov in predpisov 
s področja deviznega poslovanja in kreditnih odnosov s tu- 
jino. 

Način in postopek pri kontroliranju iz prvega odstavka tega 
člena predpiše Narodna banka Jugoslavije. 

76. člen 
Guverner Narodne banke Jugoslavije izda navodila in smer- 

nice za enotno uporabo predpisov in enotno ravnanje narod- 
nih bank pri opravljanju kontrole v skladu s sklepom iz četr- 
tega odstavka 64. člena tega zakona. 

7. Posli delovanja in razvoja informacijskega 
sistema narodnih bank 

77. člen 
Narodna banka Jugoslavije, narodne banke republik, 

narodne banke republik, narodni banki avtonomnih pokrajin, 
banke in druge finančne organizacije pri opravljanju poslov, 
ki se nanašajo na izvajanje skupne monetarne in devizne 
politike ter skupnih temeljev kreditne politike in izvajanje 
posebnih pooblastil Narodne banke Jugoslavije, evidentirajo, 
zbirajo, obdelujejo in izkazujejo podatke in informacije, ki se 
nanašajo: 
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1) na monetarna in kreditna gibanja; 
2) na področje ekonomskih odnosov s tujino. 

Narodne banke republik, narodni banki avtonomnih pokra- 
jin, banke in druge finančne organizacije pošiljajo podatke iz 
prvega odstavka tega člena po navodilu, ki ga predpiše 
Narodna banka Jugoslavije. 

78. člen 
Za usklajen razvoj in učinkovito delovanje informacijskeaa 

sistema narodnih bank izdaja Narodna banka Juaoslaviie 
predpise, ki zagotavljajo: 
1) enotno in usklajeno delovanje in razvoj informacijskeaa 
sistema narodnih bank; 

2) enotno in usklajeno metodolgijo in roke za evidentiranje 
zbiranje, obdelavo, izkazovanje in prenos podatkov in infor- 
macij; 

3) varstvo podatkov, zbranih po informacijskem sistemu 
narodnih bank. 

79. člen 
Način in obseg usklajenega evidentiranja, zbiranja, obde- 

lave, izkazovanja in prenašanja podatkov in informacij, 
pomembnih za subjekte družbenega sistema informiranja,' 
predpiše Narodna banka Jugoslavije v skladu z zveznim za- 
konom. 

8. Drugi posli Narodne banke Jugoslavije 

80. člen 
Narodna banka Jugoslavije lahko kupuje in prodaja zlato in 

druge plemenite kovine. 
Narodna banka Jugoslavije lahko izvaža in odnaša v tujino 

monetarno zlato in uvaža ter odnaša monetarno zlato iz 
tujine, kovano in nepredelano. 

81. člen 
Narodna banka Jugoslavije opravlja za račun federacije vse 

posle v zvezi z najemanjem in odplačevanjem posojil federa- 
cije v tujini, če za posamezna posojila ni drugače določeno 
z zveznim predpisom oziroma s posojilno pogodbo. 

Narodna banka Jugoslavije opravlja v imenu in za račun 
federacije določene posle v zvezi z najemanjem in odplačeva- 
njem posojil federacije v Jugoslaviji, če je to določeno z zvez- 
nim zakonom. 

82. člen 
Na področju splošne ljudske obrambe Narodna banka 

Jugoslavije opravlja naloge in izvršuje načrte, določene 
z ustavo SFRJ, z zakonom o splošni ljudski obrambi in z dru- 
gimi zveznimi, zakoni in predpisi s področja splošne ljudske 
obrambe, ki so razporejeni v delovno področje Narodne 
banke Jugoslavije kot organizacije federacije. 

83. člen 
Narodna banka Jugoslavije določi enotno tarifo, po kateri 

zaračunava nadomestila za storitve, ki jih opravlja, ter za 
storitve, ki jih v zvezi s skupnimi posli opravljajo narodne 
banke republik in narodni banki avtonomnih pokrajin. 

III. ORGANI NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE 

84. člen 
Organa Narodne banke Jugoslavije sta Sveta guvernerjev in 

guverner Narodne banke Jugoslavije. 

85. člen 
Svet guvernerjev sestavljajo guverner Narodne banke Jugo- 

slavije, guvernerji narodnih bank republik" in guvernerja 
narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

Svet guvernerjev in vsak njegov član so za uresničevanje 
funkcj in nalog Narodne banke Jugoslavije, določene s tem 
zakonom in drugimi zveznimi zakoni, odgovorni Skupščini 
SFRJ. 

Ce v postopku politične kontrole dela Sveta guvernerjev 
Skupščina SFRJ sklene, da obstaja odgovornost članov Sveta 
guvernerjev, lahko predlaga začetek postopka za njihovo raz- 
rešitev v skupščini republike oziroma avtonomne pokrajine. 

86. člen 
Svet guvernerjev odloča o poslih iz svojega delovnega 

področja na sejah. 
Člana Sveta guvernerjev lahko zamenja oseba, ki jo imenuje 

organ republike oziroma avtonomne pokrajine, ki imenuje 
guvernerja. 

87. člen 
Pri upravljanju poslov Narodne banke Jugoslavije, ki se 

nanašajo na predlaganje in izvajanje monetarnega, kredit- 
nega in deviznega sistema, skupne monetarne in devizne 
politike in skupnih temeljev kreditne politike, odloča Svet 
guvernerjev: 

1. o določanju osnutkov oziroma predlogov zveznih zako- 
nov in drugih predpisov ter splošnih aktov s področja enot- 
nega monetarnega, kreditnega in deviznega sistema ter pred- 
logov skupne monetarne in devizne politike in skupnih teme- 
ljev kreditne politike, za katerih predlaganje je po zveznem 
zakonu pristojna Narodna banka Jugoslavije; 

2. o oblikovanju poročil o izvajanju skupne monetarne in 
devizne politike, politike kreditnih odnosov s tujino in skupnih 
temeljev kreditne politike; 

3. o sprejemanju finančnega načrta in zaključnega računa 
Narodne banke Jugoslavije; 

4. o določanju metodologije monetarnega planiranja; 
5. o dajanju mnenj o ustanovitvi banke in druge finančne 

organizacije; 
6. o sprejetju statuta Narodne banke Jugoslavije; 
7. o določanju ukrepov za izvajanje skupne monetarne 

politike in skupnih temeljev kreditne politike; 
8. o določanju osnov in višine obvezne rezerve bank in 

drugih finančnih organizacij ter o določanju načina in rokov 
za obračunavanje in izločanje obvezne rezerve; 

9. o določanju načina uporabe obvezne rezerve in višine 
nadomestila za uporabo obvezne rezerve za ohranjanje 
dnevne likvidnosti ter nadomestila za manj izločeno obvezno 
rezervo; 

10. o izdajanju blagajniških zapisov Narodne banke Jugo- 
slavije; 

11. o določanju višine, rokov za uporabo in vračanje ter 
drugih pogojev za dajanje kratkoročnih kreditov bankam; 

12. o določanju obrestnih mer Narodne banke Jugoslavije; 
13. o omejevanju obsega plasmajev in dinamike rasti dolo- 

čenih monetarno-kreditnih agregatov pri bankah in drugih 
finančnih organizacijah; 

14. o predpisovanju obveznosti bank in drugih finančnih 
organizacij glede ohranjanja minimalne likvidnosti, ohranja- 
nja strukture plasmajev po rokih dospelosti v določenih okvi- 
rih in usklajevanju rokov plasmajev s strukturo virov sredstev 
po njihovih rokih; 

15. o predpisovanju minimalnega zneska posebne likvid- 
nostne rezerve; 

16. o ugotavljanju nastanka obveznosti Narodne banke 
Jugoslavije iz naslova jamstva za dinarske hranilne vloge 
občanov pri bankah, Poštni hranilnici in hranilnicah, načinu 
njenega izpolnjevanja ter pogojih za uporabo in vračanje 
posojil iz tega naslova; 

17. o določanju obveznosti bank in drugih finančnih organi- 
zacij, da imajo posebno rezervo za zagotavljanje likvidnosti 
plačil iz naslova dinarskih hranilnih vlog občanov, in obvez- 
nosti zavarovanja teh vlog pri zavarovalnih organizacijah; 

18. o predpisovanju minimalnih splošnih pogojev za kre- 
ditno sposobnost, ki jih .morajo izpolnjevati banke in druge 
finančne organizacije; 

19. o predpisovaju obveznosti pooblaščenih bank, da imajo 
določen znesek v devizah ali drugih deviznih likvidnih pla- 
smajih kot minimalno rezervo za ohranjanje likvidnosti v pla- 
čilih do tujine; 

20) o izdajanju novih apoenov bankovcev in kovancev, 
določanju glavnih znamenj novih bankovcev in kovancev, 
o zaokroženju končnih obračunov v gotovinskem in brezgoto- 
vinskem plačilnem prometu ter o dajanju v obtok in jemanju iz 
obtoka bankovcev in kovancev; 
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21) o določanju pogojev, pod katerimi sme sredstva pri- 
marne emisije uporabljali Vojaški servis; 

22) o sprejemanju predpisov o delovanju in razvoju enot- 
nega informacijskega sistema narodnih bank; 

23) o načinu in pogojih za nakup in prodajo zlata v tujini in 
drugih plemenitih kovin ter o izvozu in odnašanju monetar- 
nega zlata; 

24) o odobravanju kratkoročnih kreditov federacije za 
potrebe proračuna federacije; 

25) o določanju enotne tarife, po kateri se zaračunavajo 
storitve, ki jih opravlja Narodna banka Jugoslavije in ki jih 
opravljajo narodne banke republik in narodni banki avtonom- 
nih pokrajin v skupnih poslih; 

26) o predpisovanju načina kontrole, vrste in vrstnega reda 
ukrepov ter o nastopanju z njimi proti bankam in drugim 
finančnim organizacijam; 

27) o oblikovanju poročil o opravljenih kontrolah in izvede- 
nih ukrepih; 

28) o zagotovitvi, da Narodna banka Jugoslavije, narodne 
banke republik in narodni banki avtonomnih pokrajin enotno 
nastopajo z ukrepi proti bankam; 

29) o izločanju sredstev iz prihodkov v poseben rezervni 
sklad o uporabi teh sredstev; 

30) o izločanju sredstev za potrebe iz 2, točke drugega 
odstavka 107. člena tega zakona. 

88. člen 
Pri opravljanju poslov Narodne banke Jugoslavije, ki se 

nanašajo na izvajanje skupne monetarne in devizne politike 
ter skupnih temeljev kreditne politike, odloča Svet guverner- 
jev z večino glasov vseh članov Sveta guvernerjev, če s tem 
zakonom ni določeno drugače. 

Svet guvernerjev odloča z dvetretjinsko večino všeh svojih 
članov o vprašanjih iz 1., 3., 6., 8., 12. in 13. točke 87. člena 
tega zakona. 

Ce Svet guvernerjev pri odločanju iz prvega in drugega 
odstavka tega člena ne doseže potrebnega soglasja, guverner 
Narodne banke Jugoslavije pa oceni, da utegne nesprejetje 
sklepa povzročiti precejšnje motnje v gospodarstvu ali pri 
uresničevanju nalog skupne monetarne in devizne politike ter 
skupnih temeljev kreditne politike, pošlje o tem poročilu 
Skupščini SFRJ s posamičnimi mnenji članov Sveta guver- 
nerjev. . 

Skupščini SFRJ dokončno odloči o spornih vprašanjih iz 
tretjega odstavka tega člena. 

Če guverner Narodne banke Jugoslavije oceni, da utegne 
nesprejetje sklepa Sveta guvernerjev iz prvega in drugega 
odstavka tega člena povzročiti precejšnje motnje na trgu ali 
precejšnjo škodo za družbeno skupnost, sprejme guverner do 
dokončne odločitve Skupščine SFRJ sklep, o katerem ni bilo 
doseženo soglasje. 

89. člen 
Sklepi Sveta guvernerjev se objavijo v Uradnem listu SFRJ. 

90. člen 
Svet guvernerjev sprejme poslovnik o svojem delu. 

91. člen 
Guverner Narodne banke Jugoslavije je pooblaščen, da 

izda navodila za enotno uporabo predpisov in sklepov Sveta 
guvernerjev, sprejetih na podlagi 87. člena tega zakona. 

92. člen 
Guverner Narodne banke Jugoslavije vodi poslovanje 

Narodne banke Jugoslavije in organizira delo. 

93. člen 
Guverner Narodne banke Jugoslavije predstavlja Narodno 

banko Jugoslavije. 
Guverner Narodne banke Jugoslavije sodeluje z Zveznim 

izvršnim svetom v skladu s pooblastili in odgovornostmi Zvez- 
nega izvršnega sveta. 

Guverner Narodne banke Jugoslavije sprejema sklepe in 
druge splošne akte s področja poslovanja Narodne banke 
Jugoslavije, ki po tem zakonu niso v pristojnosti Sveta guver- 

nerjev, ter o sprejetih sklepih in drugih splošnih aktih obvesti 
Svet guvernerjev na prvi naslednji seji. 

94. člen 
Če guverner Narodne banke Jugoslavije v dveh dneh od 

dneva sprejetja takega sklepa ustavi izvršitev sklepa in sploš- 
nega akta Sveta guvernerjev, mora v skladu s pooblastili iz 
tretjega odstavka 9. člena tega zakona obvestiti pristojni zbor 
Skupščine SFRJ. 

95. člen 
Guverner Narodne banke Jugoslavije je za svoje delo odgo- 

voren Skupščini SFRJ. 

96. člen 
Guvernerja Narodne banke Jugoslavije imenuje Skupščina 

SFRJ. 

97. člen 
V Narodni banki Jugoslavije se imenuje namestnik guver- 

nerja in postavi en viceguverner ali več. 
S statutom Narodne banke Jugoslavije se določa, katere 

zadeve iz svojega delovnega področja sme guverner prenesti 
na namestnika guvernerja in viceguvernerje. 

Namestnika guvernerja in vuceguvernerje imenuje oziroma 
postavlja Skupščina SFRJ. 

IV. ORGANIZACIJA NARODNE BANKE 
JUGOSLAVIJE 

98. člen 
Narodna banka Jugoslavije je družbena pravna oseba. 
Sedež Narodne banke Jugoslavije je v Beogradu. 

99. člen 
Narodna banka Jugoslavije je lahko članica in udeleženka 

v mednarodnih finančnih organizacijah ob poprejšnjem 
soglasju Zveznega izvršnega sveta, če se za ta namen upo- 
rabljajo sredstva iz proračuna federacije, je potrebno soglasje 
Skupščine SFRJ. 

100. člen 
Narodna banka Jugoslavije ima statut. 
Statut Narodne banke Jugoslavije sprejme Svet guverner- 

jev, potrdi pa ga Skupščina SFRJ. 

101. člen 
Na pečatu Narodne banke Jugoslavije sta ime banke v jezi- 

kih jugoslovanskih narodov in grb Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

102. člen 
Narodna banka Jugoslavije ima v svoji sestavi specializi- 

rane organizacije za opravljanje nalog iz svojega delovnega 
področja, in sicer Zavod za izdelavo bankovcev in kovancev in 
Vojaški servis. 

Naloge, pravice in dolžnosti specializiranih organizacij iz 
prvega odstavka tega člena in medsebojna razmerja med 
Narodno banko Jugoslavije in temi organizacijami se uredijo 
s tem zakonom in statutom Narodne banke Jugoslavije. 

103. člen 
Temelji organizacije poslovanja v Narodni banki Jugoslavije 

se določijo s statutom. 
104. člen 

S statutom Narodne banke Jugoslavije se določijo dela in 
naloge, ki jih opravljajo delavci s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi — vodilni delavci, postopek in čas, za kate- 
rega se izvolijo ti delavci. 

O izvolitvi delavcev iz prvega odstavka tega člena odloča 
Svet guvernerjev na predlog guvernerja Narodne banke Jugo- 
slavije oziroma guverner Narodne banke Jugoslavije po prejš- 
njem mnenju delovne skupnosti banke. 
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S statutom Narodne banke Jugoslavije se lahko določi, da 
o izvolitvi delavcev za opravljanje drugih del in nalog odloča 
Svet guvernerjev na predlog guvernerja Narodne banke Jugo- 
slavije. 

105. člen 
Delavci v Narodni banki Jugoslavije in delavci v specializira- 

nih organizacijah v njeni sestavi sestavljajo delovno skupnost. 
Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev v delovnih 

skupnostih iz prvega odstavka tega člena se uredijo smiselno 
določbam zakona o temeljih sistema državne uprave in 
o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih. 

Način smiselne uporabe določb zakona iz drugega 
odstavka tega člena določi Svet guvernerjev. 

V. PRIHODKI, ODHODKI IN SKLADI NARODNE 
BANKE JUGOSLAVIJE 

106. člen 
Narodna banka Jugoslavije ustvarja prihodke: 
1) iz obresti in drugih prihodkov od sredstev, deponiranih 

v tujini; 
2) iz obresti za kredite, ki jih Narodna banka Jugoslavije 

daje neposredno; 
3) iz nadomestil za sredstva, odstopljena družbenopolitič- 

nim skupnostim v trajno uporabo; 
4) iz realiziranih pozitivnih tečajnih razlik iz poslovanja 

Narodne banke Jugoslavije;1 

5) iz plačil za opravljanje storitev; 
6) iz prihodkov, ki jih ustvarja z nakupom in prodajo vred- 

nostnih papirjev; 
7) iz dela obresti za kredite in druge plasmaje iz primarne 

emisije, ki se dajejo bankam in drugim uporabnikom po 
narodnih bankah republik in narodnih bankah avtonomnih 
pokrajin, in iz dela nadomestil za sredstva, odstopljena orga- 
nizacijam združenega dela v trajno uporabo po odbitku dela 
prihodkov za kritje ustvarjenih odhodkov in izločannja za 
sklad osnovnih sredstev ter za delovno skupnost narodne 
banke republike oziroma narodne banke avtonomne pokra- 
jine; 

8) iz prihodkov, ki se določijo s posebnim zakonom; 
9) iz drugih prihodkov, ki jih ustvarja s svojim poslovanjem. 
Del prihodkov iz 7. točke prvega odstavka tega člena, ki se 

uporabljajo za kritje odhodkov in izločanja narodnih bank 
republik in narodnih bak avtonomnih pokrajin, določijo 
v soglasju z Narodno banko Jugoslavije narodne banke repu- 
blik in narodni banki avtonomnih pokrajin. 

107. člen 
Iz prihodkov, ki jih ustvari Narodna banka Jugoslavije po 

106. členu tega zakona, se poravnajo: 
1) obresti in drugi stroški v zvezi z zunanjimi krediti; 
2) obresti za sredstva, ki so pri Narodni banki Jugoslavije; 
3) obreti in drugi stroški v zvezi z vrednostmi papirji; 
4) stroški v zvezi z deviznovalutnimi posli; 
5) realizirane negativnne tečajne razlike v zvezi s krediti, ki 

jih najema Narodna banka Jugoslavije v svojem imenu in za 
svoj račun;2 

6) stroški z izdelavo bankovcev in kovancev; 
7) materialni stroški in stroški amortizacije; 
8) drugi stroški, ki jih ima Narodna banka Jugoslavije pri 

svojem poslovanju. 
Iz prihodkov, ki jih ustvari Narodna banka Jugoslavije po 

106. členu tega zakona, se zagotovijo sredstva: 
1) za sklad osnovnih sredstev; 
2) za sklad posebne rezerve; 
3) za delovne skupnosti Narodne banke Jugoslavije. 

1) Rešitve o tečajnih razlikah bodo usklajene z dokončnimi rešitvami, 
ki bodo določene v zakonu o kritju tečajnih razlik pri NBJ 
2) Rešitve o tečajnih razlikah bodo usklajene z dokončnimi rešitvami, 
ki bodo določene v zakonu o kritju tečajnih razlik pri NBJ 

108. člen 
Stroški Narodne banke Jugoslavije, ki nastanejo pri oprav- 

ljanju poslov za federacijo, se krijejo iz proračuna federacije. 

109. člen 
Finančni načrt in zaključni račun Narodnne banke Jugosla- 

vije sprejme Svet guvernerjev, potrdi pa ju Skupščina SFRJ. 
Svet guvernerjev mora do 31. marca vsakega leta sprejeti 

zaključni račun za predhodno leto in finančni načrt za tekoče 
leto. 

110. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki Narodne banke Jugosla- 

vije je prihodek proračuna federacije, če z zveznim zakonom 
ni določeno drugače. 

Odhodki Narodne banke Jugoslavije, ki jih ni mogoče kriti 
iz njenih prihodkov, se krijejo iz sredstev proračuna federa- 
cije. 

111. člen 
Za pridobivanje stvari in pravic, ki so osnovna sredstva 

Narodne banke Jugoslavije, se ustanovi sklad osnovnih sred- 
stev. 

Sredstva za sklad osnovnih sredstev se predvidijo s finanč- 
nim načrtom Narodne banke Jugoslavije, ugotovijo pa se 
z zaključnim računom Narodne banke Jugoslavije. 

112. člen 
Za kritje rizikov, nastalih pri poslovanju Narodne banke 

Jugoslavije, se ustanovi sklad posebne rezerve. 
Sredstva za sklad posebne rezerve se izločajo iz prihodkov 

v znesku, ki ga določi Svet guvernerjev s sklepom ali pri 
ugotavljanju odhodkov iz 2. točke drugega odstavka 107. 
člena tega zakona. 

Sklep o uporabi sredstev sklada posebne rezerve sprejme 
Svet guvernerjev. 

113. člen 
Sredstva za delovno skupnost Narodne banke Jugoslavije 

se predvidijo s finančnim načrtom, ugotovijo pa z zaključnim 
računom Narodne banke Jugoslavije. 

114. člen 
Sklep o namenih in višini izločanja sredstev za potrebe iz 

drugega odstavka 2. točke 107. člena tega zakona prejme 
Svet guvernerjev do datuma, predvidenega za predložitev 
zaključnega računa službi družbenega knjigovodstva. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

116. člen 
Banka ali druga finančna organizacija se kaznuje za gospo- 

darski prestopek z denarno kaznijo od 4,500.000 do 
45,000.000 dinarjev; 

1) če ne ohranja likvidnih sredstev v določenem obsegu ali 
strukturi, ki jo predpiše Narodna banka Jugoslavije (23. člen); 

2) če ne zagotovi minimalnega zneska posebne likvid- 
nostne rezerve glede na lastne vrednostne papirje, na vred- 
nostne papirje, za katere je dala aval, in na dane garancije 
(prvi odstavek 25. člena); 

3) če ne spoštuje ukrepov, ki jih sprejme Narodna banka 
Jugoslavije v skladu s tem zakonom (drugi odstavek 10. 
člena); 

Z denarno kaznijo od 45.000 do 2,500.000 dinarjev se kaz- 
nuje za gospodarski prestoptek tudi odgovorna oseba v banki 
ali drugi finančni organizaciji, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

116. člen 
Odgovorna oseba v Narodni banki Jugoslavije, narodni 

banki republike in narodni banki avtonomne pokrajine se 
kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo od 
45.000 do 2,500.000 dinarjev; 

1).če kupi prek banke oziroma druge finančne organizacije 
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prenosne kratkoročne vrednostne papirje ali odobri kredit 
banki ali drugi finančni organizaciji, čeprav iz podatkov, ki jih 
ima na razpolago izhaja, da niso izpolnjeni minimalni splošni 
pogoji kreditne sposobnosti, predvideni s tem zakonom (prvi 
in drugi odstavek 30. člena); 

2) če ne opravlja kontrole ali ne sprejme ukrepov iz svoje 
pristojnosti (drugi odstavek 64. člena); 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

117. člen 
Narodna banka Jugoslavije uskladi svojo organizacijo, 

splošne akte in poslovanje z določbami tega zakona v šestih 
mesecih po njegovi uveljavitvi. 

118. člen 
Določba 7. točke prvega odstavka 106. člena in drugi odsta- 

vek istega člena ter 110. člen tega zakona se uporabljajo od 1. 
januarja 1990. 

119. člen 
Za banke se po tem zakonu do uporabe zveznega zakona, ki 

ureja bančni sistem in bančno poslovanje, štejejo temeljne in 
združene banke. 

120. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati zakon 

o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslo- 
vanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin (Uradni list SFRJ št. 49/76, 41/81, 26/84 in 71/86) 
razen 2. točke prvega odstavka 77. člena in drugega odstavka 
istega člena tega zakona, ki nehajo veljati 31. decembra 1989, 
zakon o denarnem sistemu (Uradni list SFRJ št. 49/76, 61/82 in 
71/86), zakon o jamstvu Narodne banke Jugoslavije za hra- 
nilne vloge pri bankah in hranilnicah (Uradni list SFRJ št. 17/ 
78) in zakon o izdaji novih bankovcev in kovancev (Uradni list 
SFRJ št. 33/65, 57/65, 54/67, 15/70, 57/83 in 39/85). 

121. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

.SFRJ. 

OBRAZLOŽITEV 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je amandma k ustavi 
SFRJ. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI SE UREJA 
S TEM ZAKONOM, IN NAMEN, KI GA ŽELIMO 
DOSEČI 

Dosedanja praksa je pokazala, da odnosi v monetarnokre- 
ditnem sistemu niso bili povsem usklajeni in prilagojeni eko- 
nomskim merilom in dejanskim potrebam gospodarskega 
sistema. Urejanje teh odnosov, ki je zelo pomembno za 
tokove v družbeni reprodukciji, ni bilo racionalno za uspešno 
delovanje enotnega jugoslovanskega tržišča. Temelj enotno- 
sti jugoslovanskega tržišča mora sestavljati poleg enotnega 
denarja in enotnega monetarnega in deviznega sistema, kot je 
določeno v sedanji ustavi SFRJ in v sistemskih zakonih, 
sprejetih na njeni podlagi, tudi enoten kreditni sistem. V dose- 
danjih sistemskih rešitvah so se na ravni federacije urejali 
samo temelji kreditnega sistema. 

Prav tako v dosedanjih sistemskih rešitvah nista bili 
ustrezno urejeni vloga in odgovornost Narodne banke Jugo- 
slavije za urejanje odnosov na monetarnem, kreditnem in 
deviznem področju, za predlaganje in uresničevanje politike 
na teh področjih. 

Dosedanje sistemske rešitve niso dale aktivne vloge predla- 
gatelju zakonskih aktov, ki urejajo odnose na monetarnem, 
kreditnem in deviznem področju, v skupni monetarni in 
devizni politiki ter skupnih temeljih kreditne politike, temveč 
je imel to vlogo Zvezni izvršni svet. 

Niso bile ustrezne niti rešitve glede pravic odločanja Sveta 
guvernerjev in guvernerja Narodne banke Jugoslavije. Guver- 
ner namreč praktično ni imel nobene pravice odločanja, celo 
ne pravice ustaviti izvrševanje nezakonito sprejetega sklepa 
Sveta guvernerjev. Prav tako se še vedno o številnih vpraša- 
njih v Svetu guvernerjev odloča s kvalificirano večino glasov, 
kar utegne povzročiti blokado pri odločanju. To smo doslej 
reševali tako, da je o izpodbijanem sklepu dokončno odločal 
Zvezni izvršni svet. 

Tudi politična kontrola dela Narodne banke Jugoslavije ni 
bila ustrezno rešena. Pristojni zbor Skupščine SFRJ, zadolžen 
za politično kontrolo, namreč ni imel pravice ustaviti ali razve- 
ljaviti nezakonito sprejetega sklepa Narodne banke Jugosla- 
vije. 

S predlaganim osnutkom zakona o NBJ je omogčeno zbolj- 
šanje zakonske regulative oziroma sistemskih rešitev s tega 
področja v naslednjih smereh: 

1) v skladu z družbenimi opredelitvami za denormativizacijo 
našega družbenega in gospodarskega sistema je omogočeno 
tole: 

- razveljavitev zakona o denarnem sistemu (Uradni list 
SFRJ št. 49/76, 61/82 in 71/86 - v nadaljnjem besedilu: ZDS), 
ker so določbe tega zakona, ki se nanašajo na monetarni, 
kreditni in devizni sistem, prenesene v zakon o NBJ: 

- razveljavitev zakona o jamstvu Narodne banke Jugosla- 
vije za hranilne vloge pri bankah in hranilnicah (Uradni list 
SFRJ št. 17/78), ker so temeljne določbe tega zakona vklju- 
čene v zakon o NBJ, Svet guvernerjev pa je pooblaščen, da 
sprejme sklep o natančnejših pogojih za izpolnitev te obvez- 
nosti Narodne banke Jugoslavije: 

- razveljavitev zakona o izdaji novih bankovcev in kovan- 
cev (Uradni list SFRJ št. 33/65, 57/65, 54/67, 15/70, 57/83 in 39/ 
85-v nadaljnjem besedilu: zakon o izdaji bankovcev), ker so 
bistvene določbe tega zakona vključene v zakon o NBJ, poo- 
blastila za natančnejše urejanje tega gradiva pa so dana Svetu 
guvernerjev: _ , ... 

- iz dosedanjega zakona o temeljih bančnega in kredit- 
nega sistema (Uradni list SFRJ št. 71/85, 9/86, 34/86, 72/86 in 
65/87 - v nadaljnjem besedilu: zakon o bankah) so vzete 
določbe, ki se nanašajo na naloge Narodne banke Jugosla- 
vije, narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin glede ohranjanja likvidnosti bank in drugih finančnih 
organizacij, s čimer je razbremenjeno besedilo zakona o ban- 
kah, določbe pa so prenesene tja, kamor tudi sodijo - v zakon 
o NBJ: 

- spričo predlagane rešitve ni več potrebno, da Zvezni 
izvršni svet izdaja letne odloke o uresničevanju ciljev in nalog 
skupne monetarne politike in skupnih temeljev kreditne poli- 
tike: 

- predlagane rešitve končno omogočajo tudi odpravo 
potrebe po sprejemanju in izdajanju samoupravnih sporazu- 
mov in družbenih dogovorov med bankami oziroma med 
Zveznim izvršnim svetom in izvršnimi sveti republik in izvrš- 
nima svetoma avtonomnih pokrajin. 

2) V okviru ustavnih rešitev so natančnejše razčlenjene 
zakonske določbe o odgovornosti Narodne banke Jugoslavije 
za izpolnjevanje nalog iz okvira njenih pravic in dolžnosti pred 
Skupščino SFRJ. Novost pri tem je tudi uvedba odgovornosti 
narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokra- 
jin oziroma Sveta guvernerjev za izpolnjevanje nalog 
s področja skupne monetarne in denarne politike ter skupnih 
temeljev kreditne politike in za izvajanje zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov s področja monetarnega, kredit- 
nega in deviznega sistema v okviru njihovih pravic in dolžno- 
sti, in sicer neposredno Skupščini SFRJ. Doslej so bile 
narodne banke republike in narodni banki avtonomnih pokra- 
jin oziroma njihovi guvernerji odgovorne samo skupščini 
svoje republike oziroma avtonomne pokrajine. 

Na podlagi ustavnih sprememb in smernic za reformo 
gospodarskega sistema so v zakonskem besedilu natančneje 
razčlenjena tudi nova razmerja med Narodno banko Jugosla- 

priloga poročevalca 19 

-i 



vije na eni strani in narodnimi bankami republik in narodnima 
bankama avtonomnih pokrajin na drugf strani. V luči novih 
zakonskih rešitev so natančneje razmejene pristojnosti med 
Narodno banko Jugoslavije in narodnimi bankami republik 
oziroma narodnima bankama avtonomnih pokrajin. 

Na novo so razdeljena tudi pooblastila med organoma 
Narodne banke Jugoslavije - Svetom guvernerjev in guver- 
nerjem Narodne banke Jugoslavije. S to rešitvijo je odprav- 
ljena dosedanja nevarnost, da utegne priti do blokade pri 
sprejemanju sklepov v organih Narodne banke Jugoslavije. 
V tem kontekstu je ostalo, da se s kvalificirano večino Sveta 
guvernerjev odloča o naslednjih vprašanjih: o statutu, zak- 
ljučnem računu, finančnem načrtu Narodne banke Jugosla- 
vije, o določitvi osnove in višine obvezne rezerve bank, 
obrestni politiki Narodne banke Jugoslavije in o omejevanju 
obsega plasmajev in dinamike rasti določenih monetarno- 
kreditnih agregatov pri bankah in drugih finančnih organiza- 
cijah. O vseh drugih vprašanjih iz pristojnosti Sveta guverner- 
jev se odloča z navadno večino glasov. Celo pri takšnem 
načinu odločanja je možna blokada pri sprejemanju sklepov, 
za kar sta predvideni dve rešitvi: prvič - v tem primeru 
o spornem vprašanju odloča Skupščina SFRJ, in drugič 
- guverner Narodne banke Jugoslavije je pooblaščen, da 
sme, če oceni, da utegne nesprejetje sklepa ali kakšnega 
ukrepa sveta guvernerjev povzročiti precejšnje motnje 
v gospodarskih tokovih, do sprejetja odloka Skupščine SFRJ 
sprejeti začasen sklep oziroma ukrep. 

Novost je tudi pooblastilo guvernerja Narodne banke Jugo- 
slavije, da sme ustaviti izvrševanje sklepa ali ukrepa Sveta 
guvernerjev, če oceni, da je v nasprotju z zakonom, predpi- 
som, splošnim aktom in sprejeto politiko. V tem primeru mora 
o tem obvestiti pristojni zbor Skupščine SFRJ, ki o spornem 
vprašanju dokončno odloči. 

3) v skladu z družbeno opredelitvijo, da se mora krepiti 
kontrolna funkcija Narodne banke Jugoslavije, zlasti pa pove- 
čevanje njene učinkovitosti, so v osnutku zakona o NBJ reši- 
tve, ki natančneje določajo posebna pooblastila Narodne 
banke Jugoslavije, narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin na tem področju. Še posebej so v zvezi 
s tem pomembni predlogi za natančnejše določanje kreditne 
sposobnosti in finančne discipline bank in drugih finančnih 
organizacij, ugotavljanje njihove likvidnosti in bonitet, preci- 
ziranje statusa Vojaškega servisa v delu njegovega dinar- 
skega in deviznega kreditnega poslovanja: 

4) natančneje so določeni tudi prihodki, odhodki in skladi 
Narodne banke Jugoslavije. Glavna sprememba je v delu, ki 
ureja prihodke Narodne banke Jugoslavije od obresti iz 
naslova plasmajev iz primarne emisije, ki potekajo prek 
narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih po- 
krajin. 

Iz teh prihodkov se najprej krije del odhodkov narodnih 
bank republik oziroma narodnih bank avtonomnih pokrajin, ki 
ga ni mogoče kriti iz njihovih lastnih prihodkov, izločajo se 
sredstva za njihov sklad osnovnih sredstev in potrebna sred- 
stva za njihovo delovno skupnost, presežek prihodkov pa se 
prenese Narodni banki Jugoslavije. 

V prehodni rešitvi (119. člena osnutka zakona) je predvi- 
deno, da se ta določba uporablja šele od 1. januarja 1990, do 
takrat pa naj bi se v tem delu uporabljale obstoječe rešitve. 

Istočasno je odpravljena tudi dosedanja zakonska vrzel 
glede urejanja uporabe presežka prihodkov nad odhodki ozi- 
roma načina kritja presežka odhodkov nad prihodki Narodne 
banke Jugoslavije. V osnutku zakona je predlagano, da 
pomeni presežek prihodkov nad odhodki Narodne banke 
Jugoslavije prihodek proračuna federacije, oziroma da se 
presežek njenih odhodkov nad prihodki krije iz proračuna 
federacije. Menimo, da je takšna rešitev edina pravilna, ker 
gre za Narodno banko Jugoslavije kot specifično finančno 
ustanovo, ki s svojim poslovanjem ne ustvarja celotnega pri- 
hodka in dohodka, temveč emisijski dobiček oziroma izgubo. 
Finančni rezultat Narodne banke Jugoslavije torej ni odvisen 
od njene ekonomske aktivnosti, temveč od uresničevanja 
monetarne, kreditne in devizne politike, ki jo v okviru splošne 
ekonomske politike določa Skupščina SFRJ: 

5) v osnutku zakona so tudi druge rešitve, da bi bilo zakon- 
sko besedilo natančnejše, racionalnejše in sistemsko konsi- 
stentnejše. Predlagane so racionalnejše rešitve glede poobla- 
stila Narodne banke Jugoslavije za določanje politike obrest- 

nih mer, pristojnosti Sveta guvernerjev in načina njegovega 
odločanja in podobno. 

III. TEMELJNA NAČELA, PO KATERIH MORAJO 
BITI UREJENA RAZMERJA NA TEM PODROČJU 

V okviru sprememb vsega gospodarskega sistema, da bi se 
prilagodil dolgoročnemu programu ekonomske stabilizacije 
in spremembam, določenim v predlogu amandmajev k ustavi 
SFRJ, smernicah za reformo gospodarskega sistema, še 
posebej pa v smernicah za reformo finančnega, monetarnega, 
kreditnega in bančnega sistema, določenih v komisiji za 
reformo gospodarskega sistema, smo pripravili tudi spre- 
membe zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem 
monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih 
bank avtonomnih pokrajin (Uradni list SFRJ št. 49/76, 41/81, 
26/84 in 71/86 - v nadaljnjem besedilu: zakon o NBJ). 

Ker je bil zakon o NBJ, ki je bil sprejet v letu 1976, doslej 
trikrat obsežneje spremenjen in dopolnjen, spremembe in 
dopolnitve, ki jih predlagamo v zvezi z usklajevanjem z ustav- 
nimi spremembami in reformo gospodarskega sistema, pa so 
prav tako pomembne, smo se odločili, da pripravimo popol- 
noma novo besedilo zakona o NBJ. 

V tako zasnovanem osnutku zakona o NBJ izhajamo iz 
naslednjih temeljnih načel: 

1) Narodna banka Jugoslavije kot emisijska ustanova mora 
biti koncipirana v duhu enotnosti jugoslovanskega tržišča, 
predvsem pa mora biti kreditni sistem enotno urejen na ravni 
federacije: 

2) določitev pravic zakonodajne pobude Narodni banki 
Jugoslavije oziroma pravice, da Narodna banka Jugoslavije 
v mejah svojih pristojnosti in pooblastil neposredno predlaga 
Skupščini SFRJ zakone, predpise in druge splošne akte, pri 
tem pa je hkrati odgovorna za uresničevanje teh predpisov 
v praksi in za opravljanje kontrole njihovega izvajanja: 

3) v zvezi s tem je okrepljena kontrolna funkcija v sistemu 
narodnih bank, še posebej pa njena prehodnost od Narodne 
banke Jugoslavije k narodnim bankam republik oziroma 
narodnima bankama avtonomnih pokrajin in obratno: 

4) povečani sta operativnost pri odločanju organov 
Narodne banke Jugoslavije in učinkovitost tega odločanja, še 
posebej pa sta Svet guvernerjev in guverner Narodne banke 
Jugoslavije za svoje delo neposredno odgovorna Skupščini 
SFRJ: 

5) določena je pravica guvernerja Narodne banke Jugosla- 
vije, da ustavi izvrševanje nezakonitega sklepa, ki ga sprejme 
Svet guvernerjev, oziroma pravica pristojnega zbora Skupš- 
čine SFRJ, da ustavi ali odpravi kakršenkoli sklep Narodne 
banke Jugoslavije, če presodi, da je takšen sklep nezakonit 
oziroma da ni v skladu z monetarno in devizno politiko ozi- 
roma s temelji kreditne politike: 

6) ustvarjanje prihodkov in kritje odhodkov Narodne banke 
Jugoslavije temeljita na njenih izvirnih prihodkih, s katerimi 
se krijejo njeni odhodki, vštevši tudi del prihodkov iz naslova 
plasmajev iz primarne emisije, ki se uresničujejo prek narod- 
nih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin, kar 
doslej ni bilo tako: 

7) kazenske določbe se v osnutku zakona o NBJ nanašajo 
samo na odgovorne osebe, Narodna banka Jugoslavije kot 
zvezna ustanova pa lahko samo politično odgovarja za svoje 
delo in napake pri izpolnjevanju svojih nalog. 

IV. POSLEDICE PREDLAGANIH REŠITEV ZA 
MATERIALNI IN DRUG POLOŽAJ DELOVNIH 
LJUDI IN OBČANOV, ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH 
SAMOUPRA VNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI 

Posledica nove zasnove urejanja odnosov na monetarnem, 
kreditnem in deviznem področju bodo samostojnejši status in 
poslovanje narodne banke Jugoslavije in večja stopnja odgo- 
vornosti Narodne banke Jugoslavije, narodnih bank republik 
in narodnih bank avtonomnih pokrajin kot delov enotnega 
monetarnega sistema države. Takšna zasnova Narodne banke 
Jugoslavije bo pripomogla, da bo le ta odgovornejša, samo- 
iniciativnejša in učinkovitejša pri urejanju sistemskih odnosov 
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ter predlaganju in uresničevanju politike na monetarnem, 
kreditnem in deviznem področju. Vse to mora vplivati tudi na 
celotno učinkovitejše finančno poslovanje bank, organizacij 
združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti po tržnih načelih. 

V. POJASNILO TEMELJNIH PRAVNIH 
INŠTITUTOV 

Glede na dosedanji zakon o Narodni banki Jugoslavije in 
o enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik 
in narodnih bank avtonomnih pokrajin so v tem osnutku 
zakona o NBJ predlagane naslednje konkretne nove rešitve 
ali spremembe in dopolnitve sedanjih rešitev: 

1) v 1. do 12. členu so koncipirane splošne določbe, ki 
opredeljujejo status in naloge Narodne banke Jugoslavije, 
narodnih bank republik in narodnih bank avtonomih pokrajin 
kot ustanov enotnega monetarnega sistema. 

Poleg tega so urejene tudi pristojnosti Skupščine SFRJ 
glede na monetarni, kreditni in devizni sistem in njena ude- 
ležba pri določitvi politike s teh področij. 

Splošne določbe urejajo tudi razmerje med Narodno banko 
Jugoslavije in federacijo ter njenimi organi do skupščine 
SFRJ. 

Ta del-vsebuje tudi temeljna načela upravljanja Narodne 
banke Jugoslavije oziroma pravice in dolžnosti Sveta guver- 
nerjev in guvernerja Narodne banke Jugoslavije. 

2) V drugem poglavju je obdelanih osem temeljnih področij, 
ki se nanašajo na poslovanje Narodne banke Jugoslavije in na 
enotno monetarno poslovanje narodnih bank republik in 
narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

Prvo področje (12. do 21. člen) obdeluje urejanje količine 
denarja v obtoku, predvsem s stališča metod projektiranja 
monetarno-kreditne politike in ukrepov za izvajanje skupne 
monetarne politike in skupnih temeljev kreditne politike. 

V okviru ukrepov za izvajanje navedenih politik je zlasti 
razčlenjena obvezna rezerva bank, blagajniški zapisi, transak- 
cije z vrednostnimi papirji, kratkoročno kreditiranje bank, 
politika obestnih mer, transakcije na deviznem tržišču in 
omejevanje obsega in dinamike bančnih plasmajev za dolo- 
čen čas. 

Zlasti poudarjamo novost pri omejevanju bančnih plasma- 
jev, ki od Narodne banke Jugoslavije zahteva, da mora za 
uporabo tega inštrumenta za rok, daljši od 20 mesecev, zahte- 
vati soglasje od Skupščine SFRJ. 

3) Drugo področje poslovanja Narodne banke Jugoslavije 
(22. od 33. člen), ureja njene naloge na področju ohranjevanja 
likvidnosti bank in drugih finančnih organizacij. 

Ukrepi, s katerimi lahko nastopi Narodna banka Jugoslavije 
so: predpisovanje minimalne likvidnosti bank; obvezni okviri 
in struktura bančnih plasmajev po rokih; določitev načina 
uporabe obvezne rezerve za ohranitev njihove likvidnosti; 
predpisovanje posebne rezerve likvidnosti bank, ki dajo avale 
na vrednostne papirje in garancije, ter izdajajo lastne vred- 
nostne papirje in prejemajo hranilne vloge občanov v dinarjih; 
pogoji kratkoročnega kreditiranja bank za ohranitev njihove 
likvidnosti, določanje pogojev za nelikvidnost bank in drugih 
finančnih organizacij in ukrepov proti tem ustanovam ter 
ugotavljanje kreditne sposobnosti bank in drugih finančnih 
organizacij. 

Novost v tem delu so določbe, ki določajo kdaj je kakšna 
banka oziroma druga finančna organizacija nelikvidna in pri- 
stojnosti Narodne banke Jugoslavije, narodnih bank republik 
in narodnih bank avtonomnih pokrajin in službe družbenega 
knjigovodstva pri postopku obveščanja o elementih nelikvid- 
nosti banke. 

4) Tretje poslovno področje Narodne banke Jugoslavije (34. 
do 43. člen) je ohranitev likvidnosti pri plačilih do tujine. 

Tukaj so razčlenjene transakcije na deviznem trgu, ravnanje 
s stalnimi in tekočimi rezervami države in izvrševanje plačilnih 
in finančnih pogodb s tujino. 

V okviru teh določb so definirana tudi tuja plačilna sredstva, 
določene so pravice Narodne banke Jugoslavije, da kupuje in 
prodaja dinarje v tujini ter pravice do zadolževanja Narodne 
banke Jugoslavije za ohranitev likvidnosti na podlagi poseb- 
nih zveznih zakonov. 

5) Četrto poslovno področje (44. do 54. člen) obsega posto- 
pek izdajanja bankovcev in kovancev. 

V tem delu so združene določbe iz zakonov o denarnem 
sistemu in zakona o izdaji novih bankovcev in kovancev. 

V tem delu zakona je definirana denarna enota SFRJ in 
obveznost družbenih pravnih oseb in občanov, da vse posle, 
ki jih sklepajo v Jugoslaviji, izražajo v dinarjih ali pa v plačilnih 
sredstvih, ki se glasijo na dinarje. 

Zato ta del vsebuje izključno pooblastilo Narodne banke 
Jugoslavije, da določi apoene in znamenja bankovcev in 
kovancev, da sprejme sklep o dajanju gotovega dinarja 
v obtok in o njegovem umiku in o načinu oskrbovanja narod- 
nih bank republik oziroma narodnih bank avtonomnih pokra- 
jin in pristojnih enot službe družbenega knjigovodstva z goto- 
vim denarjem. 

Narodna banka Jugoslavije sme izdelovati bankovce in 
kovance v svoji specializirani enoti - Zavodu za izdelavo 
bankovcev in kovancev, izjemoma pa tudi v tuiini. 

6) Peto poslovno področje Narodne banke Jugoslavije (55. 
do 63. člen) pomenijo posli za račun federacije, Jugoslovan- 
ske ljudske armade in ljudske obrambe. 

V prvem delu so razčlenjene določbe o depozitih sredstev 
federacije, kreditiranju federacije za premostitev likvidnosti 
tudi po posebnih zveznih zakonih in o opravljanju drugih 
bančnih poslov za račun federacije. 

Drugi, večji del tega oddelka obravnava status in pogoje 
poslovanja Vojaškega servisa kot specializirane organizacije 
Narodne banke Jugoslavije. Tukaj smo posebno pozornost 
posvetili predpisovanju pogojev, pod katerimi sme Vojaški 
servis uporabljati kredite iz primarne emisije, da bi se prepre- 
čila nekontrolirana uporaba teh sredstev za armado in ljudsko 
obrambo. 

7) Šesti oddelek (64. do 76. člen) obravnava posebna poo- 
blastila in kontrolo Narodne banke Jugoslavije, narodnih 
bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

Pri tem je posebna pozornost posvečena razmejitvi pristoj- 
nosti med Narodno banko Jugoslavije in narodnimi bankami 
republik oziroma narodnima bankama avtonomnih pokrajin; 
postopku kontrole; vrstnem redu pri sprejemanju ukrepov 
zoper neredne banke in druge uporabnike sredstev iz pri- 
marne emisije in organiziranju službe kontrole v sistemu 
narodnih bank. 

Poudarjene so tudi naloge in odgovornosti guvernerja 
Narodne banke Jugoslavije na tem področju. 

Novost v tem oddelku so določbe, ki se nanašajo na poobla- 
stilo Narodne banke Jugoslavije, narodnih bank republik in 
narodnih bank avtonomnih pokrajin za kontrolo dela bank in 
drugih uporabnikov sredstev iz primarne emisije glede nji- 
hove dejavnosti v tujini, glede kontrole poslovanja bank z last- 
nimi sredstvi in zbranimi in sposojenimi sredstvi v skladu 
s temeljnimi bančnimi načeli. 

8) Informacijski sistem narodnih bank obravnava sedmi 
oddelek (77. do 79. člen). 

V okviru teh določb so razčlenjene: obveznosti udeležencev 
v tem sistemu; evidentiranja, zbiranja, obdelave in izkazova- 
nja podatkov iz monetarno-kreditnega področja in ekonom- 
skih odnosov s tujino. 

Novost v teh določbah je obveznost bank in drugih finanč- 
' nih organizacij, da zagotavljajo podatke iz navedenih področij 
ter obveznosti Narodne banke Jugoslavije, da skrbi za varstvo 
podatkov, zbranih prek informacijskega sistema. 

9) Druge posle obravnava osmi oddelek (80. do 83. člen). 
Sem sodi pooblastilo Narodne banke Jugoslavije za opravlja- 
nje transakcij z zlatom in drugimi plemenitimi kovinami, 
potem komisijski posli za federacijo in organizacija splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite v tej ustanovi. 

10) Organom Narodne banke Jugoslavije so posvečene 
določbe 84. do 97. člena osnutka zakona. 

Glavna organa upravljanja Narodne banke Jugoslavije sta 
Svet guvernerjev in guverner Narodne banke Jugoslavije. 

Posebno pozornost smo v tem poglavju posvetili Svetu 
guvernerjev oziroma njegovi sestavi, pristojnostim in odgo- 
vornostim. 

Novost v besedilu osnutka zakona so določbe o pooblastilu 
Skupščine SFRJ, da lahko predlaga skupščinam republik in 
skupščinama avtonomnih pokrajin, da začnejo postopek za 
razrešitev članov Sveta guvernerjev, če oceni, da so odgo- 
vorni za neizpolnjevanje obveznosti in nalog, ali pa za njihovo 
slabo izpolnjevanje. 
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S to določbo je prvič konkretiziran postopek izvajanja poli- 
tične kontrole dela Narodne banke Jugoslavije. 

Novost je tudi način odločanja Sveta guvernerjev. Osnutek 
zakona razširja število sklepov, ki jih sprejema Svet guverner- 
jev z navadno večino glasov (skupaj 24 sklepov), za kvalifici- 
rano oziroma dvotretjinsko odločanje pa ostane samo 6 naj- 
pomembnejših vprašanj s področja konstitutivnih aktov, 
finančnega načrta in zaključnega računa ter sprejemanja 
ukrepov monetarno kreditnega urejanja. 

Zlasti poudarjamo, da so dane relativno učinkovite rešitve 
za odpravo morebitne blokade pri odločanju Sveta guver- 
nerjev. 

Predvideno je namreč, da lahko o izpodbijanih sklepih 
v postopku na drugi stopnji odloča Skupščina SFRJ, v pre- 
hodnem obdobju do dokončne skupščinske odločitve pa je 
predvideno pooblastilo guvernerja Narodne banke Jugosla- 
vije, da lahko izjemoma in po potrebi sprejema začasne 
sklepe. 

Ta oddelek obravnava status, pristojnosti in pooblastila 
guvernerja Narodne banke Jugoslavije. 

Glede na spremenjen odnos Narodne banke Jugoslavije in 
Zveznega izvršnega sveta vsebuje pristojnost guvernerja tudi 
obvezno sodelovanje z Zveznim izvršnim svetom. 

Novost je tudi pooblastilo guvernerja Narodne banke Jugo- 
slavije, da sme ustaviti izvrševanje sklepov Sveta guvernerjev 
kadar ti sklepi niso v skladu z določeno politiko in zveznimi 
predpisi. 

11) Določbe 98. do 105. člena obravnavajo notranjo organi- 
zacijo Narodne banke Jugoslavije, njene konstitutivne akte in 
delovno skupnost. 

.12) Prihodki, odloki in skladi Narodne banke Jugoslavije so 
obdelani v petem poglavju (106. do 114. člen). 

V tem delu je nova sistemska rešitev način uporabe prihod- 
kov od obresti iz kredita in drugih plasmajev iz primarne 
emisije in od plačil za odstopljena sredstva. Glavno načelo je, 
da se iz teh sredstev najprej poravnajo odhodki, izločanja 
v sklade in izločanja za delovno skupnost v narodnih bankah 
republik oziroma narodnih bankah avtonomnih pokrajin, pre- 
sežek prihodkov pa se prenese na Narodno banko Jugosla- 
vije. Iz tega dela se en^ke potrebe krijejo tudi v Narodni banki 
Jugoslavije, pri čemer se morebitni presežek teh prihodkov 
usmeri v proračun federacije. Če Narodna banka nima dovolj 
prihodkov za kritje svojih odhodkov, se ti krijejo iz sredstev 
proračuna federacije. 

Glede odločanja o prihodkih in odhodkih smo sprejeli tako 
imenovani dvostopenjski sistem. Tako o prihodkih oziroma 
odhodkih narodnih bank republik oziroma narodnih bank 
avtonomnih pokrajin odločajo njihovi organi, soglasje k tem 
sklepom pa daje Svet guvernerjev. 

Podobna rešitev je sprejeta tudi za Narodno banko Jugosla- 
vije, pri čemer je tukaj drugostopenjski organ Skupščina 
SFRJ. 

13) Kazenske določbe (115. in 116. člen) so stipulirane tako, 
da se nanašajo samo na odgovornost bank in drugih finanč- 
nih organizacij in odgovornih oseb, medtem ko za Narodno 
banko Jugoslavijo, narodne banke republik in narodni banki 
avtonomnih pokrajin kot ustanove federacije, republik ali 
avtonomnih pokrajin ne velja kazenska, temveč samo poli- 
tična odgovornost za neizpolnjevanje svojih obveznosti in 
nalog. 

■ 14) V prehodnih in končnih določbah so določene nasled- 
nje rešitve: 

- rok za usklajevanje organizacije in poslovanja Narodne 
banke Jugoslavije je šest mesecev od dneva sprejetja zakona; 

- glede na obveznosti, ki so bile prevzete z družbenim 
planom in drugimi dokumenti Skupščine SFRJ, da se neraz- 
vita področja in relativno zaostajanje v razvoju SR Srbije 
delno financirajo iz presežkov prihodkov narodnih bank repu- 
blik in narodnih bank avtonomnih pokrajin, je predvidena 
preložitev uporabe novih sistemskih rešitev glede razpolaga- 
nja z emisijskim dobičkom Narodne banke Jugoslavije do 1. 
januarja 1990, da bi v letu 1989 našli nove vire za substituira- 
nje sredstev za te namene in 

- da so z bankami po določbah tega zakona do prestruktu- 
riranja bančnega sistema glede na nove sistemske rešitve 
mišljene temeljne in združene banke, kot so opredeljene 
v sedanjih zakonskih predpisih. 

VI. OCENA SREDSTEV, POTREBNIH IZ 
PRORAČUNA FEDERACIJE 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna finančna sredstva iz 
proračuna federacije s predpostavko, da sistem narodnih 
bank posluje s pozitivnim finančnim rezultatom. 

Ta predpostavka je realna, ker temelji na družbeni opredeli- 
tvi, da se iz bilance Narodne banke Jugoslavije izknjižijo vse 
dubioze, ki sicer niso nastale iz naslova njenega rednega 
poslovanja, pomenile pa so vir njene potencialne izgube. 

Glavna postavka v teh dubiozah so obračunane in nekrite 
negativne tečajne razlike, za katerih kritje pripravljamo in 
sprejemamo posebni zvezi zakon. 

Po konsolidaciji bilance Narodne banke Jugoslavije, le ta 
ne bi smela poslovati z izgubami. V njenem poslovanju naj bi 
se praviloma vedno pojavljal emisijski dobiček, ki med drugim 
izhaja tudi iz družbene opredelitve, da se v monetarnem, 
kreditnem in bančnem sistemu v praksi uporabljajo realno 
pozitivne obvestne mere. 

Na podlagi zakona o zagotavljanju in upravljanju sred- 
stev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije 
(Uradni list SFRJ 84/87) je potrebno ob obravnavi 
osnutka odloka o določitvi sredstev za spodbujanje teh- 
nološkega razvoja Jugoslavije za leto 1989 obravnavati 
tudi Program uporabe sredstev za spodbujanje tehnolo- 

škega razvoja Jugoslavije za leto 1989. 
Glede na to je na podlagi 4. člena navedenega zakona 

Zvezni komite za znanost, tehnologijo in informatiko 
predložil program, ki ga objavljamo. Zbori bodo program 
obravnavali skupaj z osnutkom odloka na seji 19. 12. 
1988. 

ZVEZNI KOMITE ZA ZNANOST, 
TEHNOLOGIJO IN INFORMATIKO 

PROGRAM 

uporabe sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja 

Jugoslavije za leto 1989 (ESA-616) 
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Na podlagi 2. odstavka 4. člena zakona o zagotavljanju in 
uporabljanju sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja 
Jugoslavije (»Uradni list SFRJ« št. 84/87) je določen naslednji 

PROGRAM 
uporabljanja sredstev za spodbujanje 
tehnološkega razvoja Jugoslavije za 1989. leto 

i. 
Sredstva za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije 

za 1989. leto so določena na podlagi 1. in 2. člena zakona 
o zagotavljanju in uporabljanju sredstev za spodbujanje teh- 
nološkega razvoja Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: zakon) 
v znesku 509.254,500.000 din, in sicer: 

a) 339.503,000.000 din iz izvirnih prihodkov federacije in 
b) 169.751,500.000 din iz prispevka republik in atonomnih 

pokrajin. 

II. 
Na podlagi konkretnih odločitev Zveznega komiteja za zna- 

nost, tehnologijo in informatiko o spodbujanju projektov in 
programov, ki so bili sprejeti v letu 1988, in odločitev Komiteja 
o graditvi sistema znanstveno-tehnoloških informacij Jugo- 
slavije in Banke rastlinskih genov Jugoslavije, s katerim so 
nastale obveznosti za naslednje leto (1989. leto), dalje na 
podlagi proučitve predlaganih predlogov za začetek spodbu- 
janja projektov in programov iz sredstev za 1989. leto s sta- 
lišča njihove usklajenosti zakonom, ter na podlagi drugih 
relevantnih podatkov za uporabljanje sredstev za spodbujanje 
tehnološkega razvoja SFRJ in zakonom, se bodo sredstva za 
spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za 1989. leto 
uporabljala: 
1. Za nadaljevanje spodbujanja projek- 
tov in programov za katere je bila pozitiv- 
na odločitev sprejeta v letu 1988 (drugo 
leto del) 90.000,000.000 
2. Za nove projekte in programe, za kate- 
re predlaga začetek spodbujanja v 1989. 
letu 97.000,000.000 
3. Za nadaljevanje financiranja (drugo 
leto) graditve sistema znanstveno-tehno- 
loških informacij Jugoslavije in Banke 
rastlinskih genov Jugoslavije 70.000,000.000 
4. Za nove projekte in programe oziroma 
objekte znanstveno-tehnološke infra- 
strukture, za katere bo komite razpisal 
natečaj v prvi polovici 1989. leta 34.000,000.000 
5. Za rezervo za vzdrževanje likvidnosti 
sredstev 25.000,000.000 
6. Za stroške storitev: stroške plačilnega 
prometa, za oblikovanje in vzdrževanje 
baze podatkov ekspertnega sistema, za 
nadomestila za delo izvedencev in delo- 
vanje ekspertnega sistema in druge ma- 
terialne stroške v zvezi z uporabo sred- 
stev za spodbujanje 2.254,500.000 
7. Za revalorizacijo sredstev iz 1. točke 191.000,000.000 
SKUPAJ DIN: 509.254,500.000 

Obrazložitev 

i. 
Skupščini SFRJ in skupščinam republik ter skupščinama 

avtonomnih pokrajin je določena obveznost predložitve pro- 
grama uporabljanja sredstev za spodbujanje tehnološkega 
razvoja Jugoslavije za 1989. leto v drugem odstavku 4. člena 
zakona. 

Za oblikovanje tega programa je nujno, da sta izpolnjena 
dva osnovna pogoja: 

- prvič, da so dani podatki o razpoložljivih sredstvih in 
merila za njihovo razporejanje za osnovne namene in 

- drugič, da so dani podatki o potrebnih sredstvih za posa- 
mezne namene. 

Glede izpolnitve prvega pogoja je treba opozoriti na na- 
slednje: 

a) Z zakonom (4. in 5. odstavek 1. člena) so določena 
merila glede višine letnih sredstev za spodbujanje tehnolo- 
škega razvoja Jugoslavije, in sicer tako, da se ta sredstva 
zagotovijo v višini 0,15 ocenjenega družbenega proizvoda 
celotnega gospodarstva Jugoslavije za leto, za katero se sred- 
stva zagotovijo, z ustreznim deležem sredstev federacije in 
sredstev republik in pokrajin (0,1% iz izvirnih prihodkov fede- 
racije in 0,05% iz sredstev republik in pokrajin). V skladu s tem 
osnutek odloka o določitvi sredstev za spodbujanje pokrajin). 
V skladu s tem osnutek odloka o določitvi sredstev za spodbu- 
janje tehnološkega razvoja Jugoslavije za 1989. leto določa 
znesek teh sredstev v višini 509.254,500.000 dinarjev. Glede 
na natančno določeno zakonsko merilo za oblikovanje teh 
sredstev se s tem zneskom lahko računa kot z znanim zne- 
skom za te namene za 1989. leto, za oblikovanje tega pro- 
grama in predlaganje le-tega Skupščini SFRJ in skuščinam 
republik ter skupščinama avtonomnih pokrajin zaradi izvrše- 
vanja navedene zakonske obveznosti predlaganja programa, 
kot tudi zaradi obravnave le-tega skupaj z obravnavo osnutka 
odloka o določitvi sredstev za spodbujanje tehnološkega raz- 
voja Jugoslavije za 1989. leto v skladu s 3. odstavkom 1. člena 
zakona. 

b) Zakon določa tudi merila za temeljno razporejanje sred- 
stev, ter razmerje, po katerem je treba najmanj 70% vseh 
sredstev usmeriti za spodbujanje projektov razvojno eksperi- 
mentalnih raziskovanj in največ 30% teh sredstev za spodbu- 
janje programov fundamentalnih in uporabnih raziskovanj ter 
za financiranje graditve znanstveno-tehnološke infrastrukture 
(38. člen). 

Glede izpolnitve drugega pogoja, je treba opozoriti na na- 
slednje: 

a) Z izvajanjem celotnega postopka proučitve predlogov za 
spodbujanje projektov in programov, ki so predloženi zaradi 
uporabljanja sredstev iz 1988. leta oziroma s sprejetjem 
ustreznih odločitev, s katerimi je odobreno spodbujanje pro- 
jektov in programov, ki so izpolnili vse potrebne pogoje, ter 
odločitev o financiranju graditve sistema znanstveno-tehnolo- 
ških informacij Jugoslavije in Banke rastlinskih genov Jugo- 
slavije, se je iz sredstev za 1988. leto začelo spodbujanje oz. 
financiranje navedenih projektov. Vendar so s sprejetimi 
odločitvami o njihovem spodbujanju oz. financiranju prevzete 
obveznosti za spodbujanje oz. financiranje del v drugem letu 
dela na teh projektih. Tako so sedaj znane prevzete obvezno- 
sti za nadaljevanje spodbujanja projektov in programov, 
glede katerih je sprejeta pozitivna odločitev v letu 1988 za 
drugo leto del. Enako je tudi glede nadaljevanja financiranja 
drugega leta graditve navedenih infrastrukturnih objektov, 
s tem da so obveznosti za nadaljevanje spodbujanja projektov 
in programov natančno znane, medtem ko so sredstva za 
nadaljevanje financiranja graditve navedenih infrastrukturnih 
objektov dana plansko, t. j. kot sedaj možna ocena potrebnih 
sredstev za financiranje del v drugem letu njihove graditve. 

b) Na podlagi opravljene proučitve novih projektov in pro- 
gramov, ki so predlagani za začetek spodbujanja v 1989. letu 
kot prvem letu njihovega spodbujanja, so predloženi podatki 
o potrebnih sredstvih za njihovo spodbujanje. To so podatki 
za vse predlagane projekte in programe, ki izpolnjujejo 
z zakonom predvidene pogoje, vendar ocenjevanje izveden- 
cev še ni končano. Ker je na podlagi dosedanje proučitve teh 
projektov in programov mogoče ugotoviti, da so le-ti mnogo 
bolje pripravljeni kot prej predlagani predlogi, je izraženo 
mnenje, da bo večina teh projektov in programov pozitivno 
ocenjenih in da bodo za njihovo spodbujanje potrebna sred- 
stva, navedena v točki 11/2. programa. Tako je mogoče razu- 
meti, da je tudi to, kolikor je mogoče, natančno znan podatek 
o potrebnih sredstvih za te namene. 

V zvezi z navedenimi zneski sredstev za nove projekte in 
programe, ki so predlagani za začetek spodbujanja v 1989. 
letu in za nadaljevanje financiranja graditve navedenih infra- 
strukturnih objektov ter za nove projekte in programe oz. 
objekte znanstveno-tehnološke infrastrukture za katere bo 
komite razpisal natečaj v prvi polovici 1989. leta (v skladu 
z 2.1. točko strategije tehnološkega razvoja SFRJ), je opozor- 
jeno, da bo pri predlaganju konkretnih odločitev o uporablja- 
nju sredstev za te namene, ohranjen z zakonom določen 
znesek, da se za spodbujanje projektov razvojno-eksperimen- 
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talnih raziskovanj uporabi najmanj 70% sredstev, ki bodo na 
razpolago po poravnavi obveznosti iz točk 11/1 in 5-7 pro- 
grama. Pri tem je poudarjeno, da bo to razmerje ohranjeno 
tudi pri uporabljanju sredstev iz točk 11/5 in 7, ker so v skladu 
s tem razmerjem sprejete ustrezne odločitve o spodbujanju 
projektov in programov iz sredstev za 1988. leto in o uporab- 
ljanju sredstev iz tega leta za infrastrukturne objekte. Pri vsem 
tem bo posebna pozornost namenjena temu, da bo z zako- 
nom predpisano razmerje o uporabljanju sredstev za projekte 
razvojno-eksperimentalnih raziskovanj in za programe funda- 
mentalnih in uporabnih raziskovanj ter za infrastrukturne 
objekte dosledno uresničeno po končani ocenitvi predloženih 
predlogov za spodbujanje projektov in programov ter po 
natančni določitvi potrebnih sredstev za drugo leto financira- 
nja del pri graditvi navedenih infrastrukturnih objektov. Zato 
so v točkah 11/2, 3 in 4 podana zbirna sredstva za te namene, 
za projekte in za programe ter infrastrukturne objekte, ne pa 
ločeno po posameznih namenih v skladu z navedenim raz- 
merjem, saj to sedaj ni mogoče storiti, ker niso znani natančni 
podatki. 

c) Po preučitvi vseh do sedaj predlaganih predlogov za 
spodbujanje projektov in programov je opaziti, da za nekatere 
pomembne tehnologije in področja niso predlagani projekti 
in programi. To bo komite posebej proučil in razpisal poseben 
natečaj za predlaganje projektov in programov z ustreznih 
področij, ki z dosedanjimi predlogi niso bila pokrita in ki bi jih 
spodbujali iz sredstev, predlaganih v točki 11/4. To je v skladu 
z 2.1. točko strategije tehnološkega razvoja SFRJ, ki določa, 
da se po proučitvi področij, za katera niso oblikovani projekti, 
skupni programi in programi posebnega pomena, o katerih 
odloča Skupščina SFRJ, lahko pokaže, da je potrebna 
posebna akcija v primeru, da so ostale nepokrite pomembne 
tehnologije ali pa je porušen nujen sklop, ki zagotavlja upo- 
rabo, kar je tudi v skladu z zakonom. 

d) Sredstva za namene iz točke 11/5 so izločena kot rezerva 
za ohranjanje likvidnosti sredstev za spodbujanje zaradi zago- 
tavljanja varnosti, da bi se lahko brez zamude izvršile prevzete 
obveznosti do koordinatorjev projektov in programov, za 
katere se sprejme odločitev, da se bodo spodbujali, in da ne bi 
prišlo do zamude pri izplačilu sredstev za spodbujanje zaradi 
neenakomernega priliva teh sredstev glede na značaj virov 
teh sredstev. Zamuda pri izplačilu sredstev za spodbujanje bi 
negativno vplivala na izvajanje projektov in programov ter na 
uresničevanje sprejetih rokov za njihovo izvajanje. Poleg tega 
se je z rezervo mogoče izogniti plačilu zamudnih obresti, kar 
je predvideno s pogodbo med koordinatorji projektov in pro- 
gramov ter komiteji, če pride do zamude pri izplačilu sredstev 
za spodbujanje. 

e) Sredstva iz točke 11/6 so načrtovana za navedene potrebe 
na podlagi dosedanje izkušnje glede sredstev, potrebnih za te 
namene. Pri tem je treba poudariti, da je nujno zagotoviti 
zanesljivost sredstev za te namene, t. j., da je mogoče v vsa- 
kem trenutku poravnati ustrezne obveznosti, brez česar ni 
mogoče delovanje oz. uporaba sredstev za spodbujanje. 

f) Sredstva iz točke 11/7 so predvidena in izločena kot osta- 
nek celotnih sredstev za vse ostale potrebe, navedene v točki 
11/1-6. Za revalorizacijo sredstev v točki 11/1 pa bi navedeni 
znesek 191 mlrd pomenil koeficient 2,13, kar bi bil lahko 
možni koeficient revalorizacije navedenih sredstev. 

Glede na navedene podatke o potrebnih sredstvih za posa- 
mezne namene v 1989. letu, kar so v obdobju priprave in 
predlaganja osnutka odloka o določitvi sredstev za spodbuja- 
nje tehnološkega razvoja Jugoslavije za 1989. leto in tega 
programa edini možni znani podatki, po oceni komiteja pa so 
zadostni temeljni podatki za ta program, je ocenjeno, da so 
izpolnjeni potrebni pogoji za oblikovanje tega programa in za 
izvajanje prej omenjenih zakonskih obveznosti glede predlo- 
žitve le-tega Skupščini SFRJ in skupščinam republik ter 
skupščinama avtonomnih pokrajin, da bi ga bilo mogoče 
uporabiti in obravnavati skupaj s predlaganim odlokom 
o sredstvih za leto 1989. 

II. 
Ker je zakonska obveznost, da se k temu programu predloži 

tudi pregled pobud za oblikovanje projektov ali programov, je 
v prilogi k temu programu dan tudi pregled pobud za obliko- 
vanje projektov in programov. Na njihovi podlagi so predla- 

gani projekti in programi za začetek njihovega spodbujanja 
v letu 1989. 

Ker je med tem pretekel rok (30. september 1988) za predla- 
ganje predlogov za spodbujanje projektov ali programov za 
1989. leto, ki so pripravljeni na podlagi pobud, navedenih 
v pregledu pobud, je k temu programu priložen tudi pregled 
predlaganih predlogov za spodbujanje projektov in progra- 
mov za začetek spodbujanja v 1989. letu. 

Od skupaj 124 predlaganih predlogov je 91 projektov raz- 
vojno-eksperimentalnih raziskovanj, 33 programov pa funda- 
mentalnih in uporabnih raziskovanj. Za spodbujanje teh pro- 
jektov in programov so predvidena sredstva, navedena v točki 
11/2, s tem da so za projekte potrebna sredstva v višini 
74.996.000.000 din, za programe pa 23.004,000.000 din (po 
podatkih, navedenih v teh projektih in programih) in pod 
pogojem, da bodo izvedenci vse projekte in programe pozi- 
tivno ocenili. 

Posebej je poudarjeno, da se bodo sredstva za spodbujanje 
tehnološkega razvoja Jugoslavije za 1989. leto uporabljala na 
podlagi konkretnih in posamičnih odločitev Zveznega komi- 
teja za znanost, tehnologijo in informatiko, ki jih bo komite 
sprejemal po uresničitvi potrebnih pogojev za sprejetje takš- 
nih odločitev. To se bo zgodilo torej po tem, ko bo v celoti 
končan postopek obdelave in ocene predlaganih predlogov 
za spodbujanje projektov in programov in ko bodo znani 
natančni in popolni podatki o tem, ali je te projekte in pro- 
grame mogoče spodbujati v skladu z zakonom,, o tem, 
kolikšna sredstva so potrebna za njihovo spodbujanje ter 
kolikšna sredstva so potrebna za drugo leto del pri graditvi 
sistema znanstveno-tehnoloških informacij Jugoslavije in 
Bank rastlinskih genov Jugoslavije, ki bodo določena v skladu 
s študijami o izvedljivosti graditve teh infrastrukturnih objek- 
tov ter s sprejetimi plani in programi za njihovo graditev. 

PREGLED 
POBUD ZA OBLIKOVANJE PROJEKTOV 
IN PROGRAMOV, NA PODLAGI 
KATERIH SO PREDLAGANI PROJEKTI 
IN PROGRAMI ZA ZAČETEK 
SPODBUJANJA V 1989. LETU 

1. Zakon o zagotavljanju in uporabljanju sredstev za spod- 
bujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije (»Uradni list SFRJ«, 
št. 84/87) se je začel uporabljati s 1. januarjem 1988. leta. Rok 
za predlaganje predlogov za spodbujanje projektov in progra- 
mom v 1988. letu je bil 21. april 1988. Do tega roka so 
organizacije združenega dela objavile 684 pobud za oblikova- 
nje projektov in programov. 

V enakem obdobju so zainteresirane organizacije na pod- 
lagi objavljenih pobud pripravile 214 predlogov za spodbuja- 
nje, ki so jih predložile Zveznemu komiteju za znanost, tehno- 
logijo in informatiko, 470 pobud pa ni bilo oblikovanih kot 
predlog za spodbujanje za 1988. leto. 

Pregled objavljenih pobud, kot tudi predlogov za spodbuja- 
nje projektov in programov, predloženih Zveznemu komiteju 
za znanost, tehnologijo in informatiko v prvem roku, je pred- 
ložen Skupščini SFRJ s pismom ZIS št. 400-22/88 z dne 15. 
avgusta 1988 oziroma v okviru programa uporabljanja sred- 
stev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za 
1988. leto. 

2. Rok za predlaganje predlogov za spodbujanje projektov 
in programov za začetek spodbujanja v 1989. letu je pretekel 
30. septembra 1988. leta. 

Do tega roka, vendar po 21. aprilu 1988. leta, je bilo objav- 
ljenih 81 novih pobud za oblikovanje projektov in programov. 
Pregled teh podatkov je podan v tabeli, ki je priložena. Na 
podlagi teh 81 pobud in že prej objavljenih, vendar neizkoriš- 
čenih 470 pobud, je oblikovanih in predloženih Zveznemu 
komiteju za znanost, tehnologijo in informatiko 124 predlo- 
gov novih projektov in programov za spodbujanje z začetkom 
v 1989- letu. 

Od vseh do sedaj objavljenih 765 pobud je 508 takšnih, da 
se lahko uporabijo za predlaganje projektov in programov za 
spodbujanje za naslednja leta. Realno pa je pričakovati, da se 
bodo nove pobude še naprej objavljale. 

24 priloga poročevalca 
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